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أءعقااالهـقطفىولى7االجزاردمشاثوطبيعيالوشااواسبضفىاألؤلطالغصلا
أاجفس4سخمثاخةسهببيروتحروفساهمجلدأوهوفى

4أمانعاخن

أباالدولههينألمسوفنمهوشرضالفصولضشرفىصولإال
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اورونافكثوفىنحةالكمهفىهثدامويماكأهواراالىالتلوج

طقيهمخلقكتابههختصرفافدىإفيتاذاأللمجادنفرالدقيألصرارالتمزجاالىبما
عالمااأؤلهفاضلاالءلبخطاحنودطبارالملينابنهرقالؤناختصرفيمضافكطاخون
ثافىاوفوعاتهوطبافتعرثفىااألؤختننونحدلىوتبقلمابواالله
الحيالتفىانالمسالمعالجأتجووفىاوابحالحةناحفظالئاكاضواألسبابةحى

ال6ألمعانمخاناجكانسءأدىألبقلىآللمحكلى
جمصرأعمهاكومكشافبعكايههتالطاعونشصهـأفيهاآلسهفى



الطبمكلما

انتانثسحالئعصهفئوالقحروفمطكنكلمةمهعث

ءمألدح

أم8اتخاننحانمتأخرىكالصمابقة
3م85نعم7خاناجنسأخرىكالسابقةزسررة

مم095شم9الخاناجيىنأخرىصااللسابعةةنمه

اداالسةيةبهاقيفقاالاىحقىألأتثوجوالأقوضناشا
رطايةسوراسةرلثلىجياباافييلىواخثارسمورتباثبرحضاتورلدسقاسأا

ااجفحاديهميهـمآاالسشهوتببمحروهةألطبعنهزلمحجلر
3م9نعامخات

يةالغرنساومبئصحهقىأبيطوىايمتثوافاظألوضيماا
شدلمجحاجزةفمهتمامندابةخلمقأنذىالحيدلتهأقىلههـعوناكربيقيوطعالمحا

مخأنبمانهسصثانةللالقشحروفالطصم

فيحأ



يمةانثالخيلولههفهوشتالدن

ملةثالاثصف

بهوارولتهاطأؤله4اتصاكثىالألسفىكبير11اوىاهنادابصعلجزا
عنةاللىغرهرعسابعسالخهيوآكتالبةتمتادألمعبتلموهونحكالدأمفمكولهوالعقلا

الع6ال6شحاالانضضفسلمغايرالبعديرقبطورقةبأؤله
اعمنءانلىدىفأحداصهترهاناتلىيثىاحكلالتثلهاما

نيهووهواوااححئفئمكقبكلعلمالطميىالتالريخاأثرأشكخراثاحرالقرشاآ
3أنضأجنمىساشثاةةبثرالقحروفعطيهس
21ألمش

حرىة

ال

دحماهمسابق

ص

كئاكرد



الف

هـسملىعةطيةسعاكه

عتامحللىلسشء

بيكلسكوتأصلاألطفاليألاضأعسلجةهطفىرالاالمورااإل
ساللةاألتماشمنخلإلمأقىلهالقرشالفالكدكرأهلمنفىأشاكطحمدأفخجمهكيثى

آشألقإلبرفيصطبعنحةثمهمراجمنفىة4إشميخهمن
م63امشع3آخاقاجنس

مم6ممشممأماتخاجنكالساتجهصأخرىعشةف

أصايفعاتأأللواصثىالمناشامنأفيهوالنباتفىالدراللألمعأ
روفىأبهىانأؤلهشاعشرالثاالقرلأمنرىأفطونالمعدمهةأاالمشورةترومما
طلععثانةببوالقفحرعإلطألنماألريمبأطيبأزهارهاسقي

2ممأشانخج

632سشس51خلقاشانمسةمهـمابأخوىكالممع

الئسلالجرنمدىهكطعيدبئألحرايةاالءسفىعتخبهاأللرةكلال
ابطلنسماناالثوسافضلالذفلنهصلىأططأفىنةسئثاقوفىمذآهيفاسبزروق

الىفىمنامثرينامهافىفرخعلىالحمعنأبطحشدىتجدممجلدفىرطهاناالم
3ههنع3الغأناجسنسمتانة

4م6عنممخانبمازساآلخ4ناقصإمعتادبكلأخوىةمن

لمووءا



ايثهـيومحللىاافهثشلكافهرورمئ

أحوالبخاصهـهاتغبرلتىرالجراأعاألدريةلطبيغمعرفهلمادةاأؤلمنهايةالحيالمورة
الئانحلىهالمادقاجرولينممفرحكشلاالجغمجلزأحزابصةوأدهـوااألك

بأزساألقرثمرظائفابع1وميةااراالشظنمماالثالناالشضاراشالخزنية
آسمادخاجنسنةسحئوالفةحروفطبحثوننحه

مم506شح

م606شدمامسأنخاجنثاأخرشاكالسمابقهة

منواناألبعضسئائأؤلهاثتطببمالعأبىفي2ماالؤردلى

ضثبفنممعهىابأكلثهعغافساغراألكتجدسضأنضامحقالمجاضعلى
اجنسةةالمجةذثمنأحشرينراالىابعفىبةكنغتمعثاد
طنعنخ

31غزهوعةطراأبمنىالعالشفىةلسقوإلى

بىكلشلجوأعدبئبوفمواناملىمعربأرضىانألبدفماراقعد
ضالردعلخماررياآلفىاندناقصأفىلهققالولسثالمتوفىالطبلبالمصرىالحسن
تأبةكتنىخألبقلمدنحقألألعئمرفخمسةرتبهكلىمصربأرضاألبدأن

034ثنع63صاناجذحماحلنةمه

أل6ألألشاولانخاضنمسألعتادبقخأخوىنعمغ

لفصولاولمححممعرلأهـبطحمفىلمرساسألولهذارقةظهرعلىأضىجموبنحةنمه
ثبإطاصكطاطفاصاابناالدينريلمفيخاايفطتأعهامنبكيصموماجمهدفيهاومايسالءرا

اضنهافرغاألزهرىخمرألبفاوىلحاخابنحمازقطمشاهـبئدألمجلمفىةنسز
امانخاخنسخنهدحراتثرمنكىممالعثعاراكارالسبى

ال6ش

كلىأاوئيسشيئاايفتأهنالالنسابراندكايهالمضاراأإلدقع
اوؤيربأمسألنهحخةرولمختوفىانةصسهالمثرودنالىفيعبنعبداللهسيهأبنإط

انثحتادصدمجادفىنحعة5ححقاتهالحيلىأؤلههحلىممحيدااحدبن

اال76نع11خانج

مقهـااالذالحرف

بنمعأبلضلانااتألييطألبخاااتفردنالعاالراخيرةثد
مقالشداوشافىفكشغسالظنونوفىاينصحنةددهلقألولىاافىوقةبظاابمبمابرا



اطحبةأكلكلم1

صهاللعسع

محلدحرىكامعل

احر

صمى

يوسىكطحرر

أفافا



فىلانللىنهثضاأائفيرسث

اولساهموالينثكشالعما

معتآدأللأخرىشهم

ةسما

سا

سىسادفهـوسس



طبااكلما

بمانسعادىبغالطبلةثرس
132ألشسخن

خلضصأثولودلبيكفحموتإئيلطامحوشهـاجمحلفىلىسمالةأ
لثامناأيرمافىاقوالريهةءئافىاربيحفقالموايهصيالدلسلرفىكمن
اطلح4هر4االولىجممادىفقالموايهجالةروأنحطسمنأهثعرينوا

حطبهءاأللهعهامىوقايةاللهحأولهانةصلههالطبيةشورةاأربأبااعأ
65ضاناجهشلنةتجصرالجهاديةيىاندبمطبعةةوفع
34م4ش

4سم5نحالهخاناجمىنةكلمعابعهأحرالنحه
مم6إلمنحم3انخاضنثاسابقةاالأخرىنمعة

مم837شسيم5خأناجزحماأخرىكالسحابتةنيثة

ماكشؤمنالدمعثسحكمبنثسيمقهـالهلرويخةالإهـلسالةثوا
كامحييمسبخطكلطعابتدصبهلمقفىنثخاأللىاالالحددتهأولهادفروشالىلاأ

اقمدلاشهاألؤليعلررابمعاميألثاامنهاليةكفرارفاصىثافثطاافى
إل6اشس3اقخج

ممايضراهااتالافىءهاواالنالإهـاايسافيهامجتاجرسالة
دبتصثنةاالنوفىااقينهافلماالخولمحايوسفأحمدبئهألافالهيأطغش
روإفاصسةزسئروتهلفماصنأدةىالتدلتهلاطأؤءحاادأفىةطمء4ءةمة

لمتوى

تعئب

الفرنيواا

صاكرمصالب

الةمماللى



91يهفلديواانهاحمافهرسىحمئ

جلدأةئكلعكوتالمحهاشأصلشالتجنافععةرسالةأ
35إقخاخحمألسصئنةببوالقحروهةثطبصع
ءمعنع

آأش35خأنشانسابغهمأخرىعانحةنمه

عم13نعم8خانبمانسأخرىكالسابقةنية
4هيمممنسهخأناضسنلسابقةأخوىنصة

حسطالدكتودأيفتأضةلمسىاغاالهيضةوبافىوسالةأ
ثرفمةولوصطبغأنحأنةشتلاآلنالردهسةناظوملىاشامحهرد
2مولممحنم33خاناجثانةإس

3م3مماشخأنشأنسايتهئمعصأبمأخرةنمم

مع23نعم5خنأاضنسأخرىكالسابقةةن

ثاحنباابراهبملععاررةتأيهـحياهىااانالبفىاآلألروضمة
الثصرمحيةاألسئدكللطبييهاطبيقاالعلىماتطبيقنعبلرقامسياهىالطاأكفلهط

ااجىنهلسطاالمرارسىجمطبعةحروفبعنة4سياسوا
8م11انعالهـمنخ

يأماشالالطخأيمنحاأخرىكاسابفةنسه

أاجمىلسفحتعاشبيطثجهاطبسسيلوثنةأعسلمفىءاألدروضة
اأفىنجوهموبمماشيخورأبصارالمؤفىارلتهاأؤلهاثحكموأناااقرناأهلفرمحوشمن

أأااأجزحمانةسئبوالقاةةحرمطبعالنحةزاالجمان 063مشس013حب
األمم06شس113خاناجنحاسابفةأخرىعهمشة

يمافيشاافندألحدلجلديهااضاألحسواةاملىابهيوض11
لمشحكمتكةيمايعأبدعتنحمدكأؤلهطلصشلنةالمئوفاطيميماولشيالىحصمن
كثخطواصئلغهممهلؤالألاحمطهتمدبرالقحروفاشطهمجلدينئىنسة

إأتكطىولمحؤافصلالمفاشوهاثجلمفىماثلصعاالإثالمتافئاطيدوخث ا313نعخنمضاىفمعافالاالءاضىأحسثتاب
ااهش63خلتمشنثاأسابقهأخرىكانحهف
أإالمع3هاآقصدطخعاجسىسابفوئكالأحهنحه



الطبمحم

اضنعىلسابقةوىأةنمه

ائأبمالىلررطجاضمةلمالااالحىكيمقلىلبا
نظتمأثتلمحماااليمتفاحأتقنالهنحدلهماأ

اابمىفثاكةلوالقالم

مم8منحمأولنحأ

بالشاصلمدعلىيلصغاحيهلجرااياتح
اميائنبالحبشسةاتموئقلياورجرلىى

طبعةوفصطبمدلمحجاهةن
0132ءن9الن

محصىحرفا

عزهصوتثساكر

ءمسيهاحرف

وكرلثمااص

االاالفثسيف

جبرأصبنلىءطت

ومبهوللمس

اورلتهلىاصلم

لهاأمثمغاارابلىلوص

محسحرف

ءمدعول

صدمحىهئسص

ةمئن



هافلاليوبانهكاكيرششعمن

لةسحه

ا



المأحسنفىاالنهسانخلقاثاالحدقهأكفلهاشنة8نغهباشثاجاجم

حمانةعثالمحرمانامنمنافىكألةغتمعتادألبقلىحللىلمح

خوءفسع

هطء

الموألالدكثورشجناكثمبم
الصادفأطالجزاألأؤلهحاالرابعة
لجزاوآخرهايلهةاالسفع

وهجربلمحتافصرسما
هتغ01ضفعىط

بقةاساأخرىميأحؤاعثعئز

ستلبةما

لشهـرصأئرلقمسموفىيعيهترحراحيةطبيينعوهو

ةالمضمنأحزارةجودمهاعئاثوءلحجوداآلن

اآلضةىحطلعسبعهالموافقصثأنةس9برايرراسول

وعثلهمايعثوافقاصضهآلمهلؤوربردرأترلالطكا11
شثييالمحرولهمقبهحريدةعطبعهءحروفطابسمء

آلمصاحرف

ت

الء



آمجمييثهـالخلىأئهالههتمئف

آأهول6لطالم5انخضافسأخركطصالهـعممابقةةاانثم
ا

جممه14الفمادثمرفاا

حسنأحممافندىالطبيبجمهقىالعييناداهمدينلهير1الضيا
وزادعاجمهااليخليرىؤزساحاطبمابهنلغةملاثوفىارلثسيث
دفماصعطنحسهآبالضالبيرالمحيسدفاألجساةمعيدنجفسثالثأؤلهتمسضضرا

ء3م9شس6اخانابماننةلسىالقبب

ع363انغاجزسأخرىكالسابفةنخة

م13ش7يمخاناجنمسساتجةاأخرىمنسة

806شض613انخاجفسأسابقهوىصأنمة
90633تعاالخأنشاانأخرعاكالسابقهمت4ن

المهـملةءالطأحرفإ

طفاقالوألنااافىوأهساللةلماكلألقيألواةمادالعطاأ
ظانةلىاقوفىاطكجمارلهثيدىدحسنولىأحالدحمبيةالعرالىةالهرنمماومنحهتى
االاألواد4كاتسبحزخمياامائبعرااالمصنومحاخوأودعهلمنأطيعنىادتهالحلىأؤله

شثئسحهاوالقاوفحرطبعوهرأاوالدةكلىألثاحألؤضيمبهوالهالمطاوالدة
مأ5أشالغنماجنس

663ش89نخمأجطرأصابمهحركاعغأنسه
م3الهشم38خنماجنحهاخرىعالسابتةلة

اللهبسمأولهبراعسوساخنرعهالفدطاوكطهـالجرياللمحثاطباء
بمأمبىمشادبصلرتصنحكلالسرمدىاألفداواحداألبدى

34س2لثس66نخ

41كآلمصهوعةانطوريدالحطبامنوىطالكااللبآل
اللهألبكبلةانصلهغايريكتوسكليمئحطالنبوطب11

ظنوناوثناكشفخشةعالاماذ8أللثفىالمتوفىالذهبهطكانروبنأعهالبن
نفسأعطىكللثمافكطالحأؤلهنهلسالمضوفىسيرطنىاعبدإلىحشالدينررإلل

واألشذتهويةايألدفىقأثطاإطبةوإصدافىترلاالءفنونثيألثةصباوهومصخلقأ
اكتمنا5خوهعزهاصينافلطثتاجواجمافىلمطفقواوهوافاألهجطكلافاا

شتغلاماالسيوصىفان4لرولمحثاألولىحثرصهسادىالفىاللثالاأحابهتىماتاريخأت



إثطبمحلم3

صنجبماعادالوبلمكأدصكففانحياضغحسنعفىصحشمحئمشمةحلأالبعريالكلم
ئسيدجلىاورققاشبحظأوفىالسابقتاريخامناقفرغاألنصارءكأحه
2س3مش6خأنج

محمدطكلرتمعتادبمداشاواأنهاالرزلاألخرهافي3وأؤلهأخرممكمرلمجنهنهمة
نةالفىاثاحرهـعشؤنالعافاالثخيقخهاجمىمهـفرغالحلبىمثقه4الدجمأبئمحوبنافي
2سه3شم56غانبمانحا

ثههحرصماكي

ىلته



5تجاليانلديويهلىافهرلهمتمن

سسصثكشحمهححاصيمسسمصهـساالناحع

وكتاصنىانطجعهبالدفىبالمجاباستينع4عالديبشللمثعغبالطانهبعاتك
643نحسالخاناجالثمعتادإلبفلملمحجلدهشهلالطب
ؤاللندطءيهأإخوالالمحطىيةاظممنهافوغهـئؤأامعتالمحخطيتلمأخرءنممة

004ش31مصإنأشحةزئخنةاس

الحثيمالمقلىباشالىءحمدندكعوساحابفنفىالغالحشكابةحع
أطلمنأتسعباأفىةحسحبشاوفىالمتيمجمبمداولاإذصدجوصسالسيلىافي

والثافىاألؤلوهمااجزآنالموجوتمعارثدرتبهاعلىفاساهسافئاحكأا

عمش47خنشحمادعمشلمةسوالقوفحرطبيم
4سالنع5ختعضذسإقهنالساجزآد

آ3م4شم77خنمشنحاإسابعيخاكاجزآ
كملىأفىلهاهـمحونقيولهماماألسةدؤزاألفىماثرغارة

طشهدو4واالءاأللممواىمحوشاكاىكولشلواأمحظملعاونحمدآ
مه5نحممغااجمكلئئلنةدحروف

عمه7شعسحانأجنثالسابقةرحاصأخهشةن

اطيهيمالبغلىباشاعلىألتدكتورحملىاحاررأعاطفىانجاحثررا
حرضقلوبالجهدياأمنشاأقيلهطانهشمشةلحفيباتالمتوكيماررلما4جوامميدصااي

فةعثالوالقوفحوعطهكلكالديفىةببالمرتجاالطأويازك
سعالن3غنمضانمىط

4ماشلسخنماجحماأخرىكالسابقةنحصة

3مأهسش3بخن3اجذسأصابتهأخرىكاطةني
ممأهنص103ثنمأجنسىأخرلىكالساقةنسورة

أولهفىكالءافضالالبعنىبجدطاثلمباالإلغفية

لنلمدصنمدصسائافواةإءامحلىمحمافىأقااورأممبةخاهذافىبهعتفقأقاب

صطلهماثفههـومم2



اطبةاالألعبمح

534ألألشعاقخاجنعسضادبقلمأ

افااحرف

انظرأذخرةوححااشيوااضاألصصنوفمقألاعاالملىفىفخأ
اكطاراا

افقاللىاغبروولطاالانطواالبقوأؤطالثزا
أاسالبموالةدواعاىفىتاجالمحإعدةبيقغالمادمالطفهرستأ
أحدتالمذةالثماممحشقبدالحىكيمودأبىمصطفىاطإجابنءعوداففدىجمعهاحسكا

حروةبىدأالمجانحشةالصوابالموفقلتهلىاأؤلهاتالمحويهالطباثدوسها
4مشح31خانمانسخةلمحلعهببوالق

حسنيالهثاحودرتوالللىلماكااألحصافىالطبياجملضااط

لدمجفىنةافىهصتراالايبرئحنإللشأكحأقىلهاغأسستهالموجوداآلن
ال6خأناخنسخةحسهالمدارسبمطبكةةفحوحطب
4س4نح

اامنىمنكرريواناتالنباتاخاالمعرخواصفىباتدهـالفوابرال
االلهمبابمسبالمينارسإررلتهاطأؤلهاكهلعئثالمتوفىغرشازهراابناصجضع

أاثافاانفيثجمىمابةكحطمعتادبقدممحادفىنسةهابااالمالشالرصيموحمئا
21صش531خانأجسفسشنةااالوصلعرثوالعثصريهشعن
جملئمهييرذالقوخوفووراتاهموحصؤوابرطبيقهـإ

ال6أمخاتاجنسمخادبقلم
1ممكفئمجيوعةأنظووالعالماتجمابأالليمناءرولفوا

131وم411و391غفئوعهحانظرإثكالفواندال
أ693وم6و3موهم43وأم6واع5وام2وام3و

س7و

مشادبقدومماأأفالأأومجمهلماالذىالكزيلاقىلهافائدةفوابرممهـأ
ال86مشميهخانشانسى

أهـاتااصف

اعبديئقهدفيءلألالفبئمااالوحماوناءاالطباقاموعى

الحددتهأؤلهكألحادكالعالقرناعاصامنونمامهيربأأشهـاجصرمثداوابرباثاباارحمق

طا



المبث6لحيلوأنهسالكحهـرئهـمغه

لثافىاعشمهررمنثمواالمفأطافىتأليفهمنفرخيدادأالهالعربماقلمجعلالن
3انخاجهـىتادءبصاثبمنحقنثجلدمهنهسلن

اللد6شس

كلخلالمرودهمينابنرراللهفيالحسينعلىبالهالفلدؤخأ
لتابيايهواحممعانهؤسبوخعبعمليشانهصؤحمداالحدلتهأؤلهنةحثىلاثعون

هالمواميألديه4دتسبرومهحروفطبعمجدروخوعمافىلثرلىابخاة
الخفةظوإا2طالاإلشخأنأجنسرد4لههلثأة

الممرلىاكربازينوطرحوثرحالقربثىحوشرويهالس

نسأنجاةامنطقاثةضمبآخرهطعتادبقلجملداتافعهثتأخرنة
3م8من08خت7ض

نغهمنبهبحوااالكباالقىيمنأفنامنأالولةالمقطفلهأأخرىنسمنكئطاالا
1534ح8عخانجنصععتادألبغلملمجلمروهوفىاآلض

هبماحمالمحيشةالسوالقةحروفحطبأبردلألئةطفىأخرهثن
مس6مشس263نخ

نةلسولمنهافرغعرالخفاجماعالفيطشمعتادبقدممجلدأفىأخرىنم
إلأشحاسخانأجنطى

بادىاالسترائرحظوذاينهابخبهقالؤك

1مغؤمعةبهاننوأقابةااالدولةلزكيبقوانين

ءمحالمنحنلىاعبدافندىمنحيموافثامحفىعيملاأقولا

ئوالقحروفايمجلدفىنحةمهقدمأباءالذىالحددتهأقةرعثألثأأأار 4ه14س8اانحاجلثا

053ممغاناجنسأخرحقكالسابتةنمة

آممع7نح863خانضانثاإقةعاامأصحرحاكاةنممع

دأمنحنانحووكالصهصمشيمىاةاعلمفىصويمالقوال
طمعنسحهاللطيفيماؤؤرهوخلؤكاالنسانمنأحمأزلهالثالشكلثمرالقرن
مم6امش3مخاناضفثاسلئنةئوالقةحروف

مماهسامانخاجنحاةاباأخرىكاغرم

كافلاحرف

كذايباوزقانحثربنروناتهـطافىفىاجماأل



كابااالخم

ضاتالزأغرفكامنحثابإصاكرونالصبأتراوركةسالمتوفىظنثىقاشسففى
هـأغراضهاعللأأسباساتعريمعجمقألأجزمايتأطجكلىانإمملىبالنهضمحقيتى

قيارةانقذقفىكعاأكهاوفىسصألؤرايشطعادىبقدمحلدمقفى
م5ش88خنضامىن

قالأؤلهقىهىالىالعجاسبنعلىايفتأاطبجهأاصنأعةاكملأ
صلهورواءليهاوااوراكرواألحوالاالموومحئبهابقدئهاقأانباهىأابنعلى

4ض



يهـيانلثئبخانهاامئفهرس

محماسحة

اااللمعاحبالطبحماب
ألررتمبئكةثلىصه

ؤكنابأ
أيهيةاالكىفىاهى

منفص

حمقلىور

ط9

بخلععيدلتهميةش



طحكلم3

حروفلعبهفنرفطبعنهملنتلمعاثوجوهـعوفابكالدحمتورصصلى
امصاتحم97انخأجنساآلخربهاتغمىمن

م31م9آشخ07خانابمفسبقةوممطحملىاةائعم

النعاساعابنأبراهيمجمنلىلعيناطعوالينارألكمثمف
وويراتقكأفقعرهصخلقالنكىددثهاطأؤلهءلمهقابابهثاالكفافووالمث

بنأنبخطسكادىتلممجلدهلطنمقاالتثالثمكلىرتلالنصناعقا
80032الانضانسيافىخمباهيىاانورااأبربنس

ىكلودافندايتألديواناتاعأههفىالخبآتأكش
ينضممالحيواناتأوعالميديوانيهأؤلثراكدكةضمواولبعفرنأهلمنالحكيمفوزى

اوسخهرسنكلحروفطبعشةأعظيمةبعقأقسامأالى
م4الهسشغمخانض

الدفيرىأاالماتائيفاطبيبشاورإ4محناألريبكفايةأ
حميارجممولوجوداتصحورافىصرمالسيوفمإلمنأؤثطاافىاحمؤابنأحلى

اجزسادمبقلملمجألفىشخةوخاتمهصاالتلالثتثثعدمتق
إل16منعط3نخ

مجورربنالدينأليفحاللورييبالسعيرااةثبمىييبألكا
فيعرلى51اأهالبابانحمرسبعةكرتبالداعوالنواخلقالذثددتهاطأؤلهلىالمونلحعما

قاهممبنسعطمعتادبقلألنحجاددسةعلىالمحلمطاشدؤرالدينبنلىإطالقلا
ااجنسيارسثحنةنالثاشرفهانهااللجعهـغمفصورةابن
ال316نحس3نخ

المقوفىفحمؤضابيألألي47شاكفوجماقىةتوؤايأ
العربيةاللغةالىفؤصههمحشافىالدكورمحيداؤخلىعلى4افرنساوامةباأمالتأ

لىمجفىنعةاماتهانأجلاالبدانحنةأدفلهايامقوشقمطالبرورمةكورخ

11اتاجنسولالزطبعةملثاضةلببوالقفيحرثالطب
1032شس

1691مشسمهانخضأنمسأخركعهكالسأبقتعهظ
1611سشم6خأناجئممىكللسابقهخرى

أجاةسنسئرفجمطبعة2حروفطمعاش3رخأنسمة

م6تخ



ميأنلدبوثورانهاعمهرسشامى

الله

سهتةحرممطصمخههئ

نسبقةصىكاللم

بدسخرىكابقةتسض
سموىكاتجةةنص

حمابهخرىكامحسف

عصاتجميا

ن

ن

ن

احر

حر

اغؤئالياسبنلأعبهابئليودمعجهلهسلطااليهها

ىعانالاالثنيخاجميمفاتصأمئفرغثامنااترناءمحالمندايعدااصتبها



لمالمحوكا

مةاىالساكعرامناماالبمازبمعىفىوترالعالىاثعلوألتقواالمحنىتإلمنلىص
لىوأدشأثآثيهوااكىاضاففي4لمجماموافمنبهعهرواالرواحالنغوهفانط

حهعىيوحنلورضوجمهوشكعبسبعةكلىهفيبديدةاساحيةابإشثشافات
11نهدسسعهاوالقدهىوفح3لمىكلمذتنمثشلهواوكى

صىكاممص

ابقةممخرىكاه



س3فثجمانللىنه4لعاحمماشتفهعن

ررد

بهأصميمعايمىاللمجسهلالفبامحةصةفالمادقعكتابأا
كتابمائةلىءوهريشقلالىابعلقزن1اعاةحافثاالميهما

مممربلماثةاثتابآخراالىيئامسبايهاأنرلىهنجردمنلموا
لجوداأبكاصفيثهـابأحملىبناليسرثرأسحالدىبقلم
نهعنالكبراالعيدجمىمنهكرغةالدينانبرابن

ىاحأؤلهامنألةبالمعاالدويةكهابمننحترأ
أوهوخرالحبالدخنمعنهوحاوشىهوأويمافة9يهخوروءثصر

أبمذىلينوثاددسحدااريومظفىأكهالسابقلناماشط

إالدسبنيمالجماسواواتاوأاارمنالاوأصصخ
مهثلصا

إ8ابقمحيدالبعلموطيمسأثغضأمجوختههوتاباأهايدىالمسوا
عمةخلىالحةكوالعثريهشهنأصابسحافىأغه

قالاالسقامشفىالحمطهأؤلهنحتصراالدويةلتاب

بهاصتغنىيىةمعينالدوالملتاحاوواخواصمنوعيص11اشوذ

امعاتج3نسمقادإلبقلموهوسالى
4س8شح

لبهاكساشوسامجادمجروعه

كةسئثدوفىاكىفئالبااأبىبنلىأألوجزاألرود01
تننونةدأاحتابإهذارتمتقمساالقزاممواصرالجلةةأؤده

نلثااةبماوموة3تمير3يرا4امثبعادىلموفوول
84لعصرجثطكصرمن

أسبنعدبنمسصلدينايطضدويةلايبقىبمأصثرل
ماومحهرباباهاقسععهماهقتيالخةصلفكهالمتوفىروثهـقهأصيا

ضةيدعشعبالنامنم4الاقألادومتهمابغتيمل

لتهاكورأؤلهاثياالشنحاالبلحرإفةاالمأفاةإلةثرل
كباتفمحشوملقالثافىكااالثنلبىمابةكحطاماثيخأاوب

الكىافيويمى



طباعلم

جمةمبرابإبع
س

ثهصعه

كابءتأيظلودالمذإالولفمحاهللثىاالطعمةفىرلسا

بقلموشنةنمدىصضافالسبالةأجملةبلالينة
اللمحدلؤىاالركهوىاالعىابئمحالبئرضواق

المنموبةسهاوأفعايواالمستثملقوخألةاالدويقالمفري

بعاالثنيارابمجمكتابةحثصهورأيضالذافواحهارةاثمثمهوهااا
لمخنةسنرمظن

كتكتابتفىالمذكورولفبهاالدواروالفىمألالةرلهأ
نلهحرمضاننالمسا

كتلورذابافرلفقيالتبباالدوشكيبقتوان
نةلمحلانؤااناالمثالمحالثامكخاة

فىمعتأضةماتاهلواأللسبابانثدفواأ
093انعممغالجطن

8

لذانمجذبهارسافىرةمجو
اددء

اللهانأينوسصاقالىأثفلهططبافىاينوساالمقدمة
معتادبتلوعابائعأررشدماولدصحهفىخلمقتبارك

أفعمأماحلىلتهالحيلىأؤلهاطبامالنافىاةضظو

611خانجمنسىداممحاالبشلمو
4ع8شس

صت

اإلبرعه
سددأحمأ

اأ
أ

نلركصألمجألمجارربمفى

كموتدبيرههوهداواالطفالاعاللقىآلبفراطبالجاتععام

كمعتادبضلباأبألستهنعلىمثواالفارإقخاتهداطاأفى

تابة



م5نالدليىيهماثهـاكضاشافهحمن

كةلعىرممخزفىكتابة

ماباوواالطبأدابماطباداالحأجمئانثت4موآلثرلعحا
جعلهاة3شااثوامئحيرافىحوداصخمودبنالأليناقطب
نةاعالمحوآمشصفكمأبقغتئقفصولثلسكلى
ختااللمصلكدفياايناتباذالقراخلممنمنتزقيارأ
شرفيىالئاثاافىالمتوفىرولأاباينالمعروفالميمابرابئانتههبة
يقىمنلوتسعوالعمؤربعتمنونةسئاألؤلحرإتمن
المثطببحلىالدينثارابئالدينظهيربنعلطمضىابتمأ

سثمهااألؤلعربانثطلمننهافىفثرخ
معتادقلمارازكطألةجوباالبحالحدبنةاصلواصكتايخاالى
فى9ش131غانبم4نطى

ىء



حموعك

د

ئالمجلتلى

لعمالمقممايفتآآهراراآلهأباحعائقأل

اكتابةكتالمتواشهالحاللثحدأياداعىولهساوىالسش
ضةيثلىاطهفى

لحيوافىادزهراجمراجوأزاثهيتعمالفىمقالة

لعسخقنموالياعلىجطجبااتوصوفمحداحدبنالدفي
نممىخةاسالأضانآخررهسثاصليقيومكتا
1122ءن46سن

حدبن

عثصرمن

بدت

مختكه

ضت

لهـانبرررنتاك
بغىاثتطببانجماجزلةيهمى

تس

خوعة



المبيويلخرانثالكائهردشمق

0041شح91صانتألسإخرىكالسعابقةجحموعة
ماولمشمص2خاقبممفسمابقةأخركأكالعمجموعه
م4شمم5انخجمنسعابقهأخرىحملةجممو

5185تعم63خانضمىماسابةصموحةأخرشاكا

اجمىنهشلعطيعهثوكتههـحوكإلحأخرىإمجموعة
61003شاممخت

ماإلنيمامهغن4جمنسسابقهأخرىكامجموعة
ايمنعامخانجبمنحاأسابمأخرىكاجميوعة
م915شم51خنجأمنهىقةلساةأخرىصغسجموعه

ممنعم61خانش3نسأخرىكالسابقةبموعة
جنس4إةكواذالمطبعةعطىكالسابقةأأضمجموحة

0053تح613غن

ح102نعأسألخاتجمنثأخرىعلسابقهعهموعه
الأدطنبياقانبهاركعمادمعتالبقلممجالدأئموعهصأ
أينهخسالدمح

ألهمنظوسمحبسانلبضناقمى3ااحمااالضشرح
يالةءخالقاهـؤولأعأؤ

إأثويهاالابدالفىالدعتنهاضمناباجالعثرون

إإاه04ااشسسخانبمنميى
آصح

بقلممعتادمجللىقىمجمومحقهـث
ألمعسسدد

أبنجعنهأصأحماحافظليوقوشالحاضولمسافرازاد
عالكيرامنترأاكطأؤلهبالاوافىضيرأبضالدابنيابرا

لماالدواهعالشافىوفمعواكماضاعرأاألطا
أؤلهسا4تعلهأرجوزةأأاا
كدعلافاشءماتثموبثالحيلىالحعثشليىمأترلاا

المابيبنسكلطاقلماههـامبنصءسكلنامثماؤشث

11أأأةالنتضاالددىةمأخوذهلتلمالحالفضىالمييرةنبترةء
ئأل



وعةلمح

الباعا

أمابعثمشعلىنبةمىطرلعوابنلديئاديربها911دديفى
ال697شمالخانج3نعمى

ايم

العاسكطالبقلمكلدفىموعة

اأأئرلهيةوالحةاظاهؤالهماءلمنوإابالدأضاللتافيالرورأ
11لىيوهوالفروسيفاغعمطلبلمئأكمغبىلطاعثهاللهوفقكأعلم
البابأئناهالىينتهىاآلضبابلخرومؤالشيخوتسعةعاسعلى
اللبىابامثفهريخوبأكفلهرهيواةأتطيواخينالما
بغالااونقاجهاونآخاوأسناالخيلفقجيادحكتابيأ
94اتخج3نعسألوابهتفهـرلعخرربا

الال8نح3

ادغدأصبنعلىناطأبفياصهذاءاخنخالو
الدوا3يرالفاالججلرالماكاتهـارروااارردتهالحهـأؤلهخةأسهالمتوفىالترفيى

يمضاناجنحبانباوصكالةولةمجلىعالمحمةبعجيلىفعاةن
ال96النع

الأمنع13خانضانساألخرةداضحأكلإلمةأخىةالعم
أحمربنهالباأخعخبالايفبئ4دثصوااكتعروركؤاالمام

وداالسهطدىمعكأحىسسابحافىصطراخضنفسوغنةسهالمتوقالثعواق
اقوبوفحرخطأبالفدسةهوألثرلعامدافتهاستفسأقىلهلحضةسه
يم07اقحمغاناجنسآصسه

3االانحسخاناجنسأخرىعاصابقةنسحة

مةالعححلنظفىهسحاانييسيومكتابةفدمحابملممجالدأضىمن

ص7عانخانأمثطن

اأضفهمىثرفأسهلمحؤصهإلجمطبعةحروفطبأخرىهن

471تع761خن

11أخنمىانةدهالمذكورعهالمطهالقةأخرىكالمساةفهم

911ت



اليهومحلدامحمشآنهلافهربىمن

نلنه

خرىكالهمالةعل

مهلسالةحرىصوسمى

لقهحرىكاةنمم

ةالقكالممحرسة

ةخريكاممحةل

كامخرةنمم

نمى

س

حما

نس

سعةسثيرلهلمطبعةحاحرطبع

اسنعألع9أنغاضفمسكالسعابنهأخرىلسة

فانةسافندكممطفىمكمامعةهـوحرطبحأخرىةنعم
أأأمنعمالخاناجتسبالقاي

9م9تعخانأحأمساصابقهأخرىمينمثة
039تع903خالتاجنسأخرىكلسابقةهني

131دشاأنخأانثاأخرىكالسابقةنهمه
9دممش113أنخأجنسابقهأصرىكايمة

امحهاشجدهشخاعلبعةوفحرمطأكالسابقأخرممةهن
31نح183انخاجنسيوببهامثهاتذكىتا

17نح3مأنخشانمهىمابقةأخرىكالمنسه
كلن14خاقبماالمسعادىلصيألبةلمجلدفىأخرىندسة

93



االلهـعلمء

لمحجلحيمضةفالحيسدأحمنىاالمحاللتهأؤلهعثممرمقاالتلىءتبدسيكلةاالقدهـتبإش
اانخيماسنصكأنةرجبفىكايةتكعثنهغبقلم

4م7

الفى96لحغاقضانهسلىعافىبتلمأضىهفم
اسإلتالبرالميربااربمددتهاأفلاللباعلىنحتصر

3اإلشس14خاناجنىدمعةإبقانسشقنخكلللى

ضلشهولغغجموعةانظثرالطبقوأسأواالحروف
1مو4ءمجموافطواالدوجماثغردةمنكابنحئصرألأ

41كزمموسكةراندايدنطمالدانحتمر3إ
الزفئرىامحمحمههـشاهمأانليوداطمئةفىافىابيالثسدامأل

بزالت4وحرعمأمجادفىنشةبقصااصلألئقاالعلىنكؤلطحصراأفىلهأو
311غنجأدممىجمأصضصاتغطوطبألخرشلخةا

4س18سن

9هولمقح41خانخانحالسادقهأخرىصنخة

مممنصاالصخدأاجشسىأخرىكالسابقةهنم

أفتاضسداىدافنحشةينبااالقرلمئذيناالجمف
يهوألاانثيليهاكشوفاتووادأعظماللهحمدأولهارعثاثلثااسنلهاأهلىمق

ااجحمانهصقطببولحروفطبعةموكيرهان
م6ح7نع443ناخ

م8363نعه54خاناجنثالسابقةهجمأخرنمهمه

أحمدشيداشهاالتألميخرالرنحطىالسنعهالمصائجأ 05ءأ
لوعجسلطالذرولتههاأقىلهطخلنةعاثتوفىشافثطاوبىثاظ41سيدبنا

نةسكثاصفرفمكفئتكابةغشاقللمدفىةنمعاالفاعأكلاالشان
غ6انعس8خاناجنههى

4صدااألودسدىلساس4كضاغمعادىبغيمجلدفىأخرىظمشة
أال3عشه61خاناضنممى

فابالمنظاربالبثتأاافىأمىئحيصىىفىلمفئاخ
وضا



3اطالجميلااثهلعنفيرشالماثن

ثمنافيأالالرالعارفبنمالعبععللمناحانةيحساشوفىبحائأكدالدنهور
ااجنسةل3كابهطبعتثركتحروفعبىنممشةإفيكللىا

3ولم8نحم2لتخ

م138شس05أنخاجفسلسابتهأخرىمهن

111طؤءأمجصرانظرلقراطيهعالجاشاث

ندىاابراملمينتيبناللهبايفنأاترنىلما
السادسةالمقالةإلئافىاترلطالثالثلثافجودمنبلداداللوديسااالقرن8محاال

المعاكفعلىملفالطبيىشعلمامنبعلراؤافىاالئالىوأثىأمالموفسطايلقارافى
مجسإرالعلمويمواثعادتاآلارلهمطناكتاتفاكاواالغراض

63شس61حن

الثرهيوبسفاالسكنماثاثاالطانهلمغردةويقااالدفىلمعتملى11
النردئهإررأثرنهةشىالموفىالينالمصاحبالغرسولفىلىعبنعرأفي

عت3ثعادؤبقلمجلدكثنةصهالهاوفافىيكللىرتخألتصجدااللشياأو
4أه8عانسغاناجزسالحللنةلعالمحرلمحافالمنكتابة

باشماكورمحيسىالدتأليفوالعالبمالباطنىالطبفىالمعراجأ
رويعرأنمىالتهورملىاأؤلهؤااالجزءجودمنهالموةتثرجوداآلششماحاص

اخهسميهاألعلبالمطبعحروفطبعدهوأوصراتوراءمته
80113نعم6ضانجنسى

ااأشآ56ضانشزحماسابقاخركابحفئ

اما01شم66خانشنسصابقاجزآخركا
11113مشم6الغانضسابقااخركاجفئ
اماامشم86ضاتجنعمىاسابقآخركاحز

طب11فى4وهكامنظواالخوانمنبىامحلصناالعاناصعنيةئم
ومددوبفوىيؤلراأؤلهاصاخةلسافأالدسوقىوىاثاأحصبنمالبرا
شنةااضانيهاجمادىمنالسادسىاالثنينوهكأبةتغمعتادمجادفىنسة
634نع811خأنمانس
ماللش91خاناجنساصمابقهأخرىكاةمحتف

اع6وام5واموغامممواموم491كفئوعاتانئ

أموال613ومم6وم53ومس4و

لمرسسفهـرس7ء



الطبعإ

يهأئاةالالقرنذرونحمنعلحيدألىرحزلاثصرالمعنى

لومكابةلحتءادصهـقلممجبدفىنعمشةمجزدهجواهرضلهةبتددىتهخأالذىدثهمدارر
لماهرمىابدألرايومتارنجهيمأصممالمننصلىغزشعهانبعاتد119
33ألالالنحاقاضنهمىخةسثانفرء

زجميحعثاالجعةمحهاليىمفرخالطنيارىحمدصبطبقهكادئماخرممجلدعهف
9الس8ش011خأنأجلثاانةاادهىاألفىلط

نةملاواا4دوشئانةتبميممألحروثهابحمجأروقأخرىمعضف
2الس9ش111خاناجنسسيه

فسفةثلعكابةغترومبهامعتادألبقلميننحجلأشرىةنس
ا008نع981تخج

ألالانح4ميخهـانضائهسنهغبعلملمجلدنسشقأخرت
نىااالزرمالعيتأيمفاللوجدالطببىحيثالبيبثغنى

فيمجلدأتىةظماالضدهـمحناثقدساالروادللتعالسكلنالحمدلثهأقىلهبيدىالز
طلنهآلىاالحدغرقشعؤاليىمأكهاصغالمالالعدوشمااشقاصمبكطعادى
عامانخاجفس

504انسالسخانضانسمعتادبقدنحجلدأخوىنسشة

العطارنجاايرةذتانظريهحومالبنااتزد

نةشبهةالمضوفىاودااللطادالمحبهأيفتأاثفي
معتادلمبقباباعثر4كأخلىتبوهومختصرهس4فضأوامنماكللىبرحدالفاترله
61أانع561انخاجنس

ةالطببوثحمدالقولمحمدبنهـالبادزهرألححافىثصفالة
11م58انعاالغاناجنمىعادىبتلملمحكللدأ

341غزمجصوعهانظثر

611نكزةوءانظرطبافىةوسماليقدمةأ

لرازىايازكردفيبحرالبرهامضطودقعاالغزيةمناقعي
11نهشدايريهاظبالمطبعةحروفخطهنحمةأبربهراطغقالاألثرلأضلاأتر
11اجنصىسإناالبئيهسا1االاألررانعىيممهطراالمصدزعامهاكأببم
مص8ول9شس3الصنخ

م014شح3الغأناجنحاسابةعأنرىنحةنى

الممافعأ



ال3انليديويثةنهمبئالرقمن

الموجيباشهاحماللىلعابىفرلمجهـالمجاحقالتغىالتكبرىالمهاحأ
يوالقهـحرطبحةنساناأورعشلقيامنأقىلهةارواألن

م3553نخالأليمخاناسنسىشلنه

3ال8انخاجحاولىاالآلاثلثفناقحيةةحرىكلساتنعم
كاه5ش

حفانحورىجمهقصاضلهـهسايشفالمحعلماألغراضثمنقى
واألبرصألكمبرشاملههبانكأؤلهااوالااصدافنديمرسهاالطلعانيقالىالعهمئ

اافسسثئنهآببوالقحروفطبعجزاشجلدشمماثوثىومحيى
73الشح001خانج

3ص86ش101أنخاضحماممابقةوىعأةنمص

مماله6شمساناجنىكالسابقهأخرىةن

مىفوغونهـشسمفزجمهقىالجراحغالبهاحفمت
حطيامياأخدكأقىلىضةشالمجةهرذلىلثفاشمضمىالفالثايوآسهجقى
يع6انخاجمىنسلمحصةلوألفبمفبحروفألطس

3م115شس

مم006نجيم3الضاناجنسأخرىكالسابقهظمعة

مووضشلالموودأحداالمهثاطىبئلمحموانجزاخ
جودالموصاثحالتاففيسبابنوفالمعرالقرثىاطفىمأبئفيبحزلعلىالموعلىشرح

طاثفسوصزاضترعأفىاالحيددتهأقىمذالكبالعلىزوهواالجزاألؤلمن

ام6خأنضنصمعتادبشلموهوالعدهالموجودإخمن
ص9شس

يسهالعراقيةافونساوللغقااطنبمشهروبيرافىه11

اآلداصاعطبعةالوفحرحطهنحةعشرذوابعاالترنأهلنمرمنالىاممعطق
م381ش13انخاجشسسنهنة

م4813تع53خاناجنمساصاللسعابقةأخرشة

صةأافظقبمبهتأركألممفواجهاعهاحفظسسيالسةلىالمشه
رومحي4عباراحوأالفحربيهمراالىةالفرنساولالضةمقتجهحبثصرشاطاعدرلصة
حطهلمجلمرأفىةحمأتقواتأصفىاألنسانخلقتيامنعمدكأؤلهوىالهاىافنلى

35311شح58انضاس4تسئقببوحروف



للطباعلم

4م20نعول6انخبمانساخرىكالسايتهضهنمه

1953لنحأمحأناجنسسابقهأفيئكاحنه
م95متعأمخأتبمانسىرممطممدابقةةذه

كرنجحالهععالانندىمحلىبيهشهـابئقافلمالمهـبثالم
يأحكيمياعزيرنحمدكأؤلها4ثاشعبانممنفالتثانفخيوبممى

اصمخانأبمةسشثانةقيخرفحرطبعه
ام3هالنع

م895شعمهخأناجفهسىكالسابقخرخن

ا611غؤوعةمجهانظرسعناابناليشطومة
المعانميةانطرالقبفىظومقهـ
بئلىءكابئثءلمجمابننسطهـايسضعمبيمالبيانمخهابمإ

ائملجىظيرتالنىالمحلتهأؤلهاللهبأحمعىالقتلىافهأشععبانفىاثعوفىححزده

ععرفىكأبةتمداوداصدرزشافيأصطلهـعادبقلمجللىأانحةمممنعكانه
راليطابئناحواشبهالمشضأسهرنثهـردساراألربعانه

3الهانعالانخاسنسى

يةاألدواكيباوشأعطفىودسشوواألعانقالدنياضكل
االعطاراالسائيلىلأيهباالمعروفلمظبهنحةاخحىاأبفيافىألفيروانلللةالتا

نحةفروايهبفثلعساللالحالأؤلهةةولوللهبالقاهزتنفسةجمعهالهاروفى

االمانخاجنسلهمثثئنةببرالقحروفشطهصلمدفى
513شي

4س69شام8غاقاجسنحرىعلسابتةأفبن

اأصفسصنةالعالبعتضرفحروئحهـطبعأخرشانسيهخ
آ5603شسم06ضات

م6603ا163غاناجسنحأصرىعاصابة
أاسسغرةوعهبمافظرنيامثصروناالباب

لتهالمحلىأؤلهاامالبعضئيالهاماهأمةمعفئفىالمنبرلنهبهع11
روهـدفمااالعقآفيرعلىهطأسأوائلزثاألصرارمقيهغوشصناثعصؤامضتدءاشالذ

مجلد4نس4ىلمالهبوفاررهـءةاجماوفخرحرآادهاألؤلرراومابعيهةاألبس
اشاحمانةلمحىترلاالربيقنالهفىابلةكتدامصب

غن



5بهلولزائهاللحكعنفيثرست

32أألانعم9غت

ومحونالقابفغلترثىأالمبولاأببنعلىالديلعألهجزالموأ
رتبهأىاثتوفىىغببإنحالغرفالمعرائهرابالدماورإهبلدقمنالمحقرشىنسباوا

دشاصهطلومنءصءالجمعقالشاكتابقيومكتسثطعابقلمجطدأقىةبسقفثونئرع
دلطانطر3ولعذع511خأنبمانىسلكانةنالفط

والمنجزوالمغنىامغؤمومجوعةمحوضبنقيسجزوئرص12

تباصاميمابرابرللهاعبدبطبالذومحألةولةجملىنهـخررأكلرلىاع
اجةه3ثسالمجبم6ذهنالعمعابساظممنهاكرخةالدهلموى

الالمنس34خن

حرهالشون

امغفئجموعهانظرصالصويهالبنةررذإ

فتأللباحثتقعلىتملئثيعيةالظهـسخالطبأصرلفىنبزة
مالدكتووابراالعربيهالىمحاويةالفزجمهامنشيهوةهـةإوفطابكعوت

ا5انخضنصىنةشةحرصفاطجعأسنقجلنبرأوياال
3144

414حن641خانأجنصىأخرىكلسابقةشة

مم6ألنحمعخانبخاحمااصابقةأخرىكاخغن
مم816ش3م5ضاقاجدسةصاللسابهأخرىةنه

صهةأحرالىايةمحاولفزاهامنشررصدركالاتطعيمقطيفةبالة
نعمهوصالحددثهأؤلهاخةكلسالمترفىيدىالرشىئحصفىأحيدبنلترالد

151خاناضافاصئحسببرالقحروفئب
9142ش

4عمعانهعانخأجنثااحرىكالسابعهنمممة
مم6أمنحس63خاناجنسكالسابقةأخرثلسة
مم036ش3ألمخاناجحمااساأخرصاكانسمة

كادةسيفتأطفالال4لباطفااضاألحضفىاألقوالنتائجأ
411زطنءاناالفخإقالذئتهرراأولهاطياخةأوداألناوباإحهدىثباىثء

اسناخةبمثلاوطنبمطبعهةحروفطبحأأللحكاعتئنأمحثعاضا



االلبخلمفى

أألألإلولعأنالانخجاأ
91ءأ591خانشاثيىأضرىعهـاقهعةنإ

91همنح641خاناجنهىاااذسغأخرىكالعهمابقي
ع008نع3امخانخافسسايفهيكأخانسمه

10803شمممانخأجنسمابقكاأخرىتئااف
مولشعمماناجأسمالقهأمطكاأخرعةفه

المقالةأقيلهاةثسوفىالمفالنجاصيناخااألتابنقطصب
لمدنحبلىوعالمأاساهالمملتاكاوآخرهلمحتلاللبيعياتووالتىاألفىثةالثا

فىسهمنع48خأنجنسفدحملعادى

اكىضلهمهفئابنعمحدبنحامأيالدينانبخييات11
إاأااألؤالألسباباقسمامسامأفسقةعلىتشحملوسقتيالجمهراماشوازىالغشرالدينراهط

أاةواألشراألغعزيةرارخااكيباشاأصلالثارثالمفردةيةاألدرثاثت11ماتالصل
أميراأخصوربئبخطوباذيناألقرالسادسلمحرضىبهئرواألاألغزيةانرلممسيها
اريايهطشاآلضإيعرأواضفىكا3فرخاظتجندىالحمعمنىلمصيرطأفيعاقب
جيمواقواصرفىرسالةوراحارائحهيلشلتىايةاألرروبخاسفىوسكزاالمسبقةيةاألدوباسالت

بقممجلدأنىةالمتقينلهوابىالعلىةوالصربمالعاثيخاالحدلتهأؤلهاالمغاصل
4م6عأنخاناجنمستادم

دداوداالنطامثيئاقأليفاناألبدضلافىاألذهانقىه
قممةلىءرتبهااغزلعزلهحراماالخجبالىيمنياأقيلهاأتبهثةالمتو

42خاناجشمعتاحبقلجمادأفىفةفصوألحوخامخهوسسبعه
33غرسكوعةانظرالال3نع

54خاتاجنمىشلمهابة3كتحرىكالسايشةأةشر
ل4عن

شأنبتدجمعميلةاابدؤامماحانلامىناعةفىرواخهقاالقى

معضادبقدممجلرإفىنسمسمهاألوواحقىهةابكعبلؤييتهوحعونهتعالضكمدانت
64خانأجنسحويهظافطأبيانطبمقاوراثالثخرهطب

الاللههنع

قخىروافندكاووأاالقييفأالططاألاواةمدفىيالقبالاقىهه

دكنمممقفىالدالىلدواحنغنياألهـأنرلهاصسنةلمحسلعىالمترفىيمااوشيدكا

طبحأ



الجمىييكألخلىدماكتارحتفمن

514نع41الخانضاحمرسلحهاببوالقحروفألطبع
6143ش41ضأنضنعهىاأخرعاكللسابقهنمعة
م85الشأم4انغاجنحاأخرشاكاسابقهنممضه
مم85ولشأم5انخخاسكالسابقةأخرىنسه

بيردركىءوكأو5ءبيطباحااثصرافىاثأنامهةقى
أأحطنفبروافرمجهالزىدتهاطأؤلهععرثاهاالترناأهلوخمنهفرءيو

اجششنهيوالقحروفطبمعمجللىأنىةلصيففى
م6م3شس3سنخ

مم86نع3امانخاجذسأضىكالسابقةة

أترفرعينسحهشاضاألحسعبمياضىالىةقىأ
حمالنةسشحروفملععنحةأداسقمبرئوالنسمياباوئهبانكل
م5163شيهممانخج

مع616ح3م3خاناجنسكالسابعةأضثلممعه
لداوبهاألعنىصديلىهاشوتذاألذتئممفىجهالمبموةاحزاأ

سحضطنهىحرااالءجاهرشلهصسأؤلهالنمهباتحنةىادصرنماإالزطاصر
اتالىالثالدثسناعلىم3يمافىكورالمذالوافويلهارسالةمعتادالبقلمنحجلد

134ا3خاناجلمسمرا

44مماشهأنخابمىنخقأخرىكالممابقهنسم
انس4آلهمئاقعرةاذصافىبهغتكظكمادنملىأفىأضىقيءف
ام305عاتعساناج

مؤالفتاحعبلىفنيثطاجمقكدشاصلامرفةالمحافلهةقىأ
برالودحروفطبعنشةلحمافعلىالنىقهالحدأنرلهاكلثراامرشالثاالىأ
مم336نعيه04خاناجنحامصنةل

مم436نعاغاناجنساخرىكالسالقهنحه
روهـاففلىءايفتأألعاداألقرباذينيهاالفىياضيهاواننفثةث

نةاالفرباذلطاألدباذيناألقرفنومعلملعينىبقمرامومااسبتالعةبائعاأجزجمطرإلض
دكصحىالهـجمانأؤلهاعثصراوابعالقرنأوائلفىالمتوفىلطبيهقابالصررإعكلياوا
أاجنسةةطلببوالقحروفلمحعةأدشافعنق
أمالثمعنم68خإن



لطصم

ستهحرىكاتمحهلمه

احر

ىلىى

تصكأى1

جزانسشسه

حرف

لعىافنمحتصرق

خةشىررى

ءواالىكولستهدثررفاالىثحدك

مهل

جماالدتهورءفألبب

حومع

خى

ةلممص



4مأنليولكتبئلههافيرلمصتمئ

م3ال15عنخانشأنسكلسالهقةثأخرص

ورصالميغمالدتأاهـالجرائاطباياطافىبماألبظوكهائلمم
وربيرقىالفكرةدهانحكاألتناأؤلهماصعتلسنداآلنالموبمكهماباشالممالم
قطععقلوطبعاوالعاقاألترلفئابهـوحرطبحأجزاصةأرممغنحث
اجنسةشطليأطبعابمطبعقوادىابعرالىافاافئال
18381شاال5نخ

أ83منعال6خن3ضانهسلسابقةحرىأةنمم

مجنمسجمالبصقلوإلقحروفهابعأضىةنسشمنجز3
مسمشأالمخن

لىاكالمقثؤرالداتألفالرينصجريدكفرسبئيخهأاوقالة
كاشفادلتهأقىلهاضةسمىكجررراياللومفااثأمننرصمعافىاروالماوىصحمفىا

حداميكتابةغتتادعلملممجلدأفىكةورتجراأحلبصاشعنينارةشات
0581نعااخاناجاضةشثرصمناثاشوانعثصرينا

ءحرفالياإ

باشالعالمالدكورسالمفدإلييمهـعدناواياشنائاإهاديخإ
طبحلمحىنئبهلىالطامنجعلحمدالمنطأئر8أنةسالوجوداآلتااطيمحم
30681عن81عخأنبماسفعتفلثرفكطبحرت

40681شام4خانضانسلسابقةأخرىةانسعه

م618شعمالغاناجنثاوصاكاسابقةأةنهم

م8أألشكعمس8شةأنأجنساسابتةكاأخرىةثهمم

مأ8نح3أصخاناجنمسلسابتةأخرىلممعة

باشالثورحسنالدتأيفلحلوانماتافىاألبدانلثيفاهينبوعا
اطبحشةفاثالهشامأليلمناحمدأوسولفاآلنأطبارلهةودناظوإ

6514344خاناجنحاخةشالمعارفبمبعةاحروههـ

بلغولنهشاألوفىدىعحنتجاراياإلتايومفىالطبلممءهـسىنهـطبعتم
افي6مااألفيومنلسئ464غاهنعليهالفشملمتماحدد
النطفءفيرشتاويبم

لهعادسفهرسال



طى

فحرف

مطرىهـثت

تمسملعهقو

هاصنثر

ثرلعلىكو

وبهوعة



15يثوأنالحكتبئنألافيرجماممن

أال5وغر6ألمخؤهعةد

آئخاآلخرةدىبهطأوائلفىبةصغعتمحادىبضمجحرنمأخرى
101شسضاناجنحااخرمإثنا

اخانحاشمنهبةصمطتدصهـطبقلمشكللمدىأخة
30111شسطهنخ

ئاسعإاألرةميعنفرغولىرواأللضرونجاسبخطمحادىبقلممجلرأضعقةمن
631خأنضانهىاتشهاتقييلىوحهابائناكأسمضهئخسضانعشرر

12مش

12س3الانخضانىعالبقلمجلدثلىتأخرفع
نهسكثيرهـاحواشهالمهاكللمهألداطبحعصصالدئأخوىنمعشة

4األهنع01انخض

اليدعليشهاصاشعيةءبهاورامسه4لمإلةابالمالبعةحروفثبعأخرىنسض
م6م9ش201غاناجندسالمزكوراثموحا

م64سش551غأنضأتسأضىعاسايةةنمم

خاالبمموفياإنمنهورثعلىبخطعأدىبتلممجلدأفىغيرخطبةمىأضىلمحعنة
6خناجنمسةغألاآلضجمطدىيافىافيرثاهأيوممفرخ
ألهنع

أمانخجثمسعادىبهلمأخرةنمهمنماوح
ال112نح

981غرةجمهكهانالوجهافتحغقشماهأ

اللهبفضلقكيواللهلاللىببالهوذثرصافىباتذهبا

طتأالورابزكؤرشحفىةءسإواىءلعااقطدففمؤهـعايتزينفأأنأؤلهالحبيه
11طالمجيراعليانلينحسنطفيعادىبةأللنلدلمحةجاللهجلانتهحلىوالدفاش



آلالمئالتىع

خرصكبةص4مى

محلىبنحالشيقالصيغمهدوقهذيباكبقذهيبانتثع
حمدوانماللهـأقىلهاالمذههبتحلم1ا4ةتاقوألممآيىترنميدين

الحطفيامصربينىاعولتخطىعا4أللمالنمةبثاوتعردالفىنيسى
نسءنممىانحاآلخردحطحمثموالجعقسادسجمةمنهافرخحمدالمفوفى

االمتح06خن11

ثرحهـانظكهمواصمراىآالألتعديل
موعةرااتذيبااللنطالجيمههسمالحلىلمجيبهاقضعاا

ز

انابساعوجمافىءييدات

اتابكسطواألربعارهبتفيص
رشبئسبنأحمدبندوبيداألبرهانابوكظس

سااتضطئتهاكتعبئالعانىاأنفىثىللةزاكرضوضم
إأؤأنمدلهكسماؤعادحسمالطالثذواطالقتء

حألثميعهأ



يليلىاانهكلفبخيمهالل
ط

ألسالماخغاشافىاأصحمدفيكبراهبمشيئوهواالبابررىهئيأ
ثسئهئلهرةامساذىأمثمويخمنوااهامناالحيبسفيخىاثقحوقىشداضةالمولود

طتىباكاناالنمخصالنكتددتهاطاؤلهااألخضرىللهبردلىحمنالمردنغهسلماعلما
شلنةاألولىجمامحطأوأئلفىتأليفهاسفسوغموناتلالهميرمنافىالمفصهبهط

سؤالمذكورالسلممامشهابمنةئئثرالقوفيصطبعكقيجلدأن
غاالشس4انخض

ألمشساتخإضذسوىكاسابقهةانمم

اسالصثهاخةلمشالكستليةبالطبعةحروفعطأخرئنممة
4ألملىع6انحاجنحا

مالهاهنصثلنةلىالثصريهالطبعةباطبعحروفمجلدأفىأخرىلهعمة
ااانح611خأناجنسنبابطإوئويرا

م865حااسخانضمااثااخرىكالمعابمهنعمة

والهقريرالمنأمشسهاباكهمنلالحيريهبالمطبعةحرودغطأخرىأنممسة
امأ4الش31خاناجنسالذكوران

ح491ثمعن131انخاجنستهلساةأخرنسة
لمزكوواناللصريراثناثاشتسمئوالوفحرألطأخرىةزو

م3م35شاسانخاضذس

قريرواشابهامةرر4بالمطبقالمثنبحروفطبعأخرىأظدة
م4المشس01خأقأجفهمىانهأمساا

م4الصشس15حانأخنحاامعمابقهاكاأخرلهمشة

وضةأانظوأخوعىضرامحنشرحعلىالعاجولىأشيئاةثماشحي
05غآلهوعةدح9غز

جماايساغوعلىامغاويهاأفوائداعلىالديئالنيرثماش
نيةبرهاابرمماةاانظرا

راالبمأداةباثههصرعلىبقهيماجماإجوهواطبىبألاااماشية
الغوىأحدحمغياشممثمهورانلمحدلهاأؤلهاماكوصايحلتوقادكسحلىايمىالةكنصلحلعمر

انحالمعادىمالادحفىمةاالمخمتحارىايلتعلمجماعدابالجيلفوصاؤ
58161مأنمخانض

أؤلهاسعومثااورساع5شعلىمساطومحيالفيرافىايحاسض



المطئعالعلم8

تجمقنالمجلداتفيرالألجمازفدوأاثرافىمحطبصنااالكتارلكقدالكرقرله
8ال9الشسانخبمانسىكادى

خةسعتاالمتوفىالحفبلىكلىالأوهوهدبنصاشيقالبهوف

جتعاهمامناأذلنىاالحددتهاسولهائطايساغوعلىثأصااألباااللحالفيكرشيئشوحعلى
محىأحمسدبهطالشيغهخطحردهالمنيقهدغخيريةاظامنلهموجعلاعقيقاوحل

صيرىبالزيرالشلصإطاوفعرأطمحدبنفيعادىبقبمطبلدأنمعةغهجاا
ا8انخاجسنااسئتااقعواشاعئمرلىثامنءفاالزمنهاللومفرغ

ع3عش

صبممهاء

نعسات

التاروىماشسية
دثهرسثقاالاصولها

جاجبمن
ضن326نه

هحساضعدثرلدساحيى
والفقخاجبوجود
بفمجللىفىئسهئمراص

ههـ

ء

فالنين

بالحدبعداالبتداهبه

46وعادى

انحا



55يهانكدفيائهعفهرلمعا

91ال8أاشأعشضااجا

91أل9نح31مانخأجنمىأخرىحماللمسابقهنس

00891نحامسمأتبمازحمهمااللسابقهأخرىةن

10891شام8انخأجنحالمحقهكالمعةاخرى

0891انم5خاناضذسهسابقهكلرىأإأاانصشة
المزبهورلثصرحاجهامشهاهمئرطمهفيهاطبالمطبعةدفيطبعصأضىأةمنم

م165انععمضاتاجنس

اثسابقثممرحثهاااشةيهانليرباندحةحروفطبعجمأخرىنصمة
م9م96شاهمخاناجش

م4المنح351انخاجمىفكللسابقةوىأذت

فسسنثعنعةبألمطعقاحووفعطبقةأأخرىكالسابفة
مهعش651خانج

م58شاالهخانضاىنعأبقكادأحرىة

جمموعةافظوللدواقاخهنياعلىضرحلخالمحهـايةثعا
غؤاس

المتوفىالدكتكصبنرريهيمعبداإلمةوهوأليالكلثعاسعيقالع
بهأفمحمنطىأبعأثىلهايديسوصاشمتىالهلقاقللرازىاتواعراعالتحريراسحت

لضتنجنمعانمثهبريايعدقبمروالهذيماأذهاشافىمزاركملىلمعوأوأفميىااسان
اجشارومبهاثطاصحهأحمدانجاجمدارسعادممطكبطبقلم
1شم9نغ

صةسفااثيوفىهداررسصاففيمحلىالسيدالثمويفثماشمة
صالةوامواالحيأؤوازىاالديناقطبكسيهاصرحفىالنالياتوامحدااتحريرمحد

فسخايرسكثفىلمنناالروجدناابهلىاقولمقاالتضذمقوالثعلىرتبتهوقولهنبيهعلى
61خاناجشاكاتخرهاوقغعادىبتلمجيدفىلعمضة

ال5نمربموءو76غغصيوعغوأمحيىأيةأحاشافظر3804نح
دبىآمنهاضىفرخااكلىبهىأحملىبخطصها3أةمخعبخطوطجلدأضى4سي

األانخاخنسيدافجمهامشهـاتةسمهفرصعكائرا

404تع

أفعهـىاتيثيمطثبهةنلمحعفلبهمختكطعادىبقلحرصدمحللىأنن



طا

4ف

ى4
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المالئماصسخئ

04ول6شع

مةسحب

مه

طثى

قب

مجللىسط

ير
ض

فهتعاثية

فيب

صوص

كط

مق

لمجمهـرعةانظرالسعدالسعابفةحاشيهصكلىت

لمجيبايقثعا
عثصرىءت

صجيالرىفىقراأضافىاسدبن
ياضىعدرأفاضيامنحمدكعيولهط

دصطرمنخلتضغثةتيس

منهسافرنمعحماططافحدلمعطلء

فرغ



اليهلمكيلخلىألمحثضبألقهؤجعاحن

اصاتخبماومىةاحندحئلضمانمحئمرردالتالحهسهاآلدوبمااافوص
ئف8لساصرمسابىعافالثامبةغتألعادىبغملمجرألفىأغرشثحهنه

الامشسممخاناجس

أيهيةاثامحزمفتهماأحمالبنحللهاعايفوهوألوعدلمجغاالشعة
ؤونالملىصئاتشالمجةذىتاسعاألحلىضابهاليلةوالامةشكارجبصرفىالموودا
فرخإخكوحيالىءاالكلألمثغهـلةلىءفىالما01اداةا ءللهعبرورعيالظصاورررا

ابعمجللىأكففسشهنة3لتالثربيعمقتتبهاألحديهمانبنمثهاصىألمن
أضاساكورالمزالئصرحامشهاخةمصئلةتاوهباطبرةباحروف

904النعخإن

تالسيدالثسرلفحالثميعلىأمارىاجمكلىجمىكاربنانشخصةكلحالثه
بمتإترمحباصانقأزيامندأقىلهاحملصيالضضنمنئرالطقيداءوادتحريرالهء

عادىبقمممجادفىنشهفضالهوآوالمعارةصاباطنهمحالعلمعيهأنعإلمنثحركوجألله

6الكرةهـجمومحةانظ904صعنم6شاناحثساخرمإبم

المخانضأندسبهاتعاييكلعادىلمموفجدروأأخرىإنس
904عان

515نحمولغاناجحانعاديهبقلمنحكاللدأخرىظمة
ئرالفرافىءاحىقولةصالفعدعىبئصاوهوصاظالعمادةاشأ

كاتهتقأتعاثبقممنممبىنسشةاقالمسمالحدوالىتؤمحنالذىردتهالحصأثرلهايياالض
ام6شاسحأناجلمحسءئم501سه

األزهرىاحمدالفيوىحدأومواالزقأوىثماشيةأ
أحدمنأؤلمجماعدايساغرلالمإاللىرثيخحسلىءعرالحارالترنعيااجصرمنالما
الةالددبنجمااألؤاعالىقاتةاجنسطقوأزلؤحيدقىكاةاسصالجؤثوايهياتاعسيم
اشانحاثكاإحرهاوفعةعادصابقلمجللىإفىحةنهوجودمقلىعلى
أل8نع9غن

سيد11الثميةعلىنفتازاقاائلدسعرادإيذاوددقزةاشه

اعلمخاتمةشمقادالثوهةءروعدضف4وزقولهأؤلهطالمفطقبواعالةمخريرالىءحافىلجا
ثاعيهأماايلرةفىولكللبةختخعادىلمءحلرفىةنماخفأسالمصا

1104عتسعخاناجنحافاهواه

سادسهوسولك



طتاالمةعلم5

افسبهاعواصثىسوعىبخولثهىءصمضعادىبغلممملمحجدأضىةقمم
001شس33خاتج

المثهافىمهبخأصبنأحمدلشيئالمقاأرهواعوالظةحالض
نحكلدةنمهايساغربىمحاالئصارىياأالسالكؤصرشميئشحعأطننةسالمتوفى

01491شعاءغأناجنسىاالولناقصةبكادعهـبقل
انماصادبهرمنشسالليهقأرالمانانأؤلهاألعادىبقلمخرىاغنع
ل4ممعنممانخج

جمالممملنغ3غانضانحاعادىبقلمأخرىأتن
ألم4شم5ناجنسعادىبقلمأخرىأةنم

الم5شم6خانضانحسدشاأمبقلمأخرىأشهن
لثامناأصبتامثاءشؤسطفىصىابنألوىواصسىبخطصكادكابقلالىحرىأةنسيف

الم6عنالانخنافسصئملىآسهلضعبالقمناحثرينوا

الالمشمغاناجفسعادىألبتلمأخرىحةزمه

15غرهوعاتانطوالنناريهالفوائلىعلىقرياحلىصالشية
08وأل4والألدمؤ

ةمالخرالؤأحلواقسةنامهواطحنطقافىبعدخهةصصال

91مم9116حاناخنستعايقألبقممحالفىىكاتو

روىراالنومطالعصلىيانكلطاالمرارواحعلىألماشمة
الوهابامياضىاالعوارفذوارفياضالحردتهبغغوأفالثخمدهحيعؤمانهصاقالأقى
نتعريفامحثلىاتنتهىادىاحانبىسهالكزحتىاذاوضةيفمضارةالماهفىفامن

614مشح51انأجنسعادىملثنجلامهنهبألفر
61خاناجنعسامكاهاةعادىبشلمثنعحدأخرىنيعغ

ء361شكل

اال8متحه4ضاقضانسمبقببعنمكالدأخرةلس

عأفى4يمامبارخهاافلهطبأجموبةسابااالهعيةاعةثاثث
مارانهرماسدياضانإلهامهـأحدغاليشيخاالتضيريسارزااحمهاب

نستعليقبقلمنخةأاظاآلاةاحثارأؤاهتهىتحعة
مس36شساالس

عادىبقلميعافىامإمنع11مضساحكطءةتلنمىصاإ



9يهيونللىاانهعفهرضعا

613أشسالخأنجنصى

لمجيرىطرابئمفطلبنالفتاححبئأحملىعهرالملىىااثثعيةث
اأاألقربيعنكمففىالمتالنهالنةةضهـاننافيلمحمىاالمولؤلوماألزهرىالشافى

نساقميزابالمقاؤلهاأصارىاالكزكريايااللشغصىاغوايتعدثرعفة11الع
شةوالدقالائتىاالهرأرادراكبيللسويمصرلهالخالئقبينمنالنطقرشف

فالمؤةمننقلاشاايوفىااساالنداودبنماىعابشبمكنجدأ
314ملن65خانأضنس

سثفئجموعةانطونطقافىحاشيةمم

اصذيبااعلىوافاثرحعلىىالسيلىقحميرالمجااشيةإ
أاالنمنمجومحهانظر

19غرةحموسكةانظرالمطاقول9ابحثااحل

اإللمهمالآلالدحرفإ

العمرداقىامحفيالغنىعبللثميئألالسمعدكرحالدرالمفظما
هلللىءخفعرىايهاوحنربصمالصلمثرحلىيقوهوحالمفعمراثافىاالقرنعيامن

عرألغزودطةعادىإلبقنعمشةطوواجتنامزعوسسالصوكنىلتهاطأؤاالال
بادنهجمفمقاثؤلفمنطنقلهـةااسجبرمنوالعصرارابعمهافىفرغ
ا2414الالشخاقاجنس

اطستحربقسيلىمثشحوىضايعدالرافايا
قراعاتماياغوجمماحينانافولدأكثواافاالقرناعالالضوقادكدمنيضثاالا

اطبعمجلرأطقفىذانالممطدوافيوظهاالفسانخلقالونالحللئهأؤلهء
جمابلواامحفيهبمبرااخملدزاعندشيتكاحارمعنلسظاباآللموفحر

الجييلاعتعظيباصليمسلفوهواوأخوىأحرهالدرانهـوممشيساتلهلمحاأؤلها

012ش8سخأناضسلموىاالخف

5وااألحرف

صدزامالثهـرعافظثرصديفاتءواخوالتصهـف1رسالة

ومحةبهـاظطقيهالمهاألحوالائحفااميدارورارسالة
96غفئ

إلنمزوعههرانظافويدافىالىابنصثرلمعالة



ـ

صنها

غالقاحيأ

لقياسايثثتلمولسوبصالة

مصطفىبنثفروكث

صريفالىدية9الهانافعهسعالة

لى

حلى

أللمهـملهاالمسيهأحرئحما

مجومحقنهفئاطر

ارحمىهلألعقبد

إللةةعضهكسث

طزضص

كالهبيسىحض
الجم

بتلم



عيتط

يويهنلامحانهلمحثاتئفرلدمن

بهامفالدينضسياهكغطأ

ىالتاةإحالهضسانظ

ةشىاةرطبع

تهساتتتهييال

لمو66نهثى2عا

أتاكيرقبلممثها

هـجماىء



المئطتىكلما

لئالثاامرناعاالننريلىلممااللهصلغاضلىالعلىمهلمضرحك
اسولاجهطدىااللهمحبمللاثغلمزكورللمحتقاالسلماتصدياقاشمناقممملىوحمعئمو

وأالزعاألكالجلالتمسديقلحاالمرأثمناهرأنالظاغأجمالىضهاطيمقهلهئرحا
يناألحبيخااألثحاكاثاواوتجالىاصشهااثنرأولطباألفكضافسيرتفصكيم
شاهـالمووىالهفمثعهابهانه8ثلىألالهفشلثألمجللىنعممواحدة4د

5514طالنعخأتاجفسحداللهررلىبالنتبلاثسثاة

8كعمجموعةانظرباركصر4االعلىورلممكلثرش
وحراإمسآةانبيهةمدمخلوماالسمثرحأ

خن



نريهلخداصشافسنفهرساأل

عقمن

36

مدلعتأجمطحمديلصغيرموس

4اسنهصاتررانلجحاتاالتالموواألزهرىهثعافىاالملوشاصهواحديرشايىشابئ
ادىااتالجؤتإيهيماتاباحمااالحدلفهأواانةاساألؤأطبيعونصففىرفىاث

اسنطترأتصىالتمموراخوااباحممرمحلريقعابدالمضولالحولاا

95071ش01انخاجنحاواآلفيطاوسنحردمةةعادىبتلم
45فئومجموحىبانالاحالثمةاننطر

لمغرياكلالممارهبفدهسهيرثاسعيرالمحيزىالمرونقةأسماحرح

مرصرصا



فهاع

ول6غنجمهكلةانظراضهزيباابطهضرحأ

لهممرقندمحصاحبادلديناثمبساعألانثيزامسطاسمسثأ
محلىنببعلىوالحالمالمدطالرلتدلئه9اأؤنهأقولجمالوهوفعرحطألمحالىال

صوممالكصريهالسرمودلذابديهاأالععادالىممولعدفاشينلطاهراأمحايهلها

االنظالموقوفمعصكلوقوفوذأفيهإللااا10واقتهالعييهتايبمابةبا3
اأصاحبابنابراهعملمالمعالمأبنسخوالؤينةدالدولعءارةبالفصافهأقأطالمهلمطءصانه

11اجنحااآلصحرناقصةثهـعادىلمبةفسحهمداثؤمئىالمعية
أا501نع3ولغت

ااالرصروبساطفىصهمحيالفيالخيوالىالممرمكأولتعاسثر

يامقرككأو4حصسفرزابع4يهتأصنفوخراشكلثالعاالمربئمحمألمن

االقياسأناعلمألقيالسيةلطوأبالعكرالمجيمالصوابعلىوأنطغةعماالياؤأ
اإاهـرحرشحللمجالذنسقفرصتيهاحدمحميطوكالأتمةتلىهطكوكلةلجىأتاصاأول
أهأناجنثدثاأتة9ثبها4اكلسلشانهباآلاأ

أا461حعانا
71ولغنمجهوعةاننطرنىالسابفقدميةأقياكااحس

إأأاعايفغتيأحصنانأقىلهاهامهاالممادىفىلمةحءيهأدصحيحشأ
ااأزأبولحقفمراعدلاصدهوأؤلإماألبرأدالذفالواجرايمارهواقاكلها

اأأأهباآلستاكيههـحروفلىعمجللىفىهزرةليطئماأ8يعزنوحدةةععاهـط
أمةارومهـانخاأمحأمغاناجاحمتاخةاس

61عخاننعاجأتقيرواتامثبىءاكلمةأحرصاوخالمجلرةش
أ031شح

8111غاناجنمسبراتبهاقبتعإلقبقلممجاروأفىأخرىنحةر
أل4األنح

بنيولفحمالبناللهصلهـىهمالألبكلنوسهـنحتصواشرحأ
أؤاةلسثاالثرلىصهارثنرثائاسسابعذعهالمزفئصاقاهءاائاطشاالح

الحدلحهدمراوأؤلاالبىاألاقالافاضاإصوابم8االاابىااالشااالحيلتهافرح
صاعشراداصلصةميحبةضمتغلمحهعادلمبةكلالأنممصةإبيالترابالصقلأنمالرى
وعهمجهانظر804انع21ضاتاجنصىدمعئهلجةشؤإل

ونمؤ14ثزغ

ةطف



لديويهايكئمبانهفهرلسشامر

صسررحرى

مجللىخرىت4د

فس

مومحفي

56

خره

لمو

بنصوردفيآصكطدىطأللقمنخحلملى

طعحهلهنمرمطإعثرينضواثا

المتوحمهالعواورءثبكرفةمحيمجدبنةانحتصراكلثرح

أقمبقالوشرحموخةصلهءفىادمثاخواابوسفمالفيالسبداللهسثنة
طثراقتناصهابااامعرفةمأواأمسايمااللظاواهاأنتىئاأحاومباعلمينامنلذىالحيددتهاأقىنه

طاباادراكايعيرادكنتصواالدراكطلمىموالذىلنصرالعاوأؤلةالمستقسلة11
اجنسعادىلملرأشهئاالمىنضلمافىاطجمليةافسبة

ء58اشولن

دمهسادسفهرس4أل



اثغطقع6

الفزبريىحمربكلىبخهالدبنألتالقهاعدالمنصقيهفىكالفئعمهه
حأاللنالحدلثهاأزالطوهىمحيرالدينلخيزالسابعقرنالءعفابمنبالثعروفا

مقاالشوحامخةإلثوةدرتبهاعلىودابمقتضىشماإماهياتواخترعجودالوتاالم

9الولنيمخانبمأئسمكادألبتدمفجلد
61مالسعدومجموعقوةشوحاتهاعدالمهطقييراأخمىظرا

شعهآاآلخرخرجادىأوافىكادةتغهحادىهمألروألكبىأصحرىشة
83ولشصاضانبمانس

يغاتالتعرفىأرابعسلالخوهااكعاثهـىلمبفمجلحلىفىأضىنحههـمنقطصة
ال014ش11وخاضنس

نساتصوواتالىآضا2تشومحادىبقحلأضمحمكلسالشةمنقطعة

ألامشساسخانج

نحاكبالىآضاياضطاامنعادىبممجلدأفىأشىدنحةفمنطعة
الاسمح41خانج

فااألحرف

محموعههـاظافناريهواذاأةاقيقسفىاسعهانيهدابمالنه

اال3كرة

المتوفىرىافنازبنصالدينلثسلهمفرحوافناريهاافراجماأل
ودصفىوفىاككراألبهرثبناثفضملألثيرالدينعدايساغوجمخهسث

فعرامحنمنخاصهنىاالفاضلعوارنطخمانلصشدعقعلىاهماسااصأشرحاأئرأ
شاخةلىاالحادىائالثاصرةيومبةغتعادىبقلممحللىفىةنسانضابلا

تاحدومحموطفولانظرأحالية60181انع5شاناجالس
البرهانإفاجملواال8وال3وأل3والوع96و15غغ

نسمصحطفىالحاجبنالمعينكطكبلىعادىألبقلمواألولناقصةأخرىنسشة
اممهعانسسخانج

أل4مامخانبمانحاعادىبقلمأخرىأنمي

لقافاحرفأ

عرقندىهانإثرحسانظاثيزانتحفاسمم
يازبىامحبداللهبنيفنأايفتأافطقأصمرالفىالصاضهتالس

فيالمع



7الييمالحديوهرشمانخائتمن

الذىالدينيومماالعايئلىبرردتاطأؤلةريهةدوركالمتوفىالبغافاأالمجى

ببروتاحروفنهـألطبعنمهةعانلاللمحارالالذهنعايعصمماألولىاسأزطق
ا60نعأمءشاناجفسمالديهصمئننه

أمجموعةانظروالبيطهـالؤلىبالجعليخايتعلقإلمحعطالقولط
88كؤ

االرضووممامحالثمرخانظوقهـاقيااي

هـالحرف

ةجموتفىيمةالحقمإنطركسبنساالبنرقييهطالمثهـكاأ
أ6س

سلثتاآلضجممحاضررفىخمولايهـنافقهثافىبعم
اأال8ألش111انضاىنمصكادىبقنعهمه

طم3احرف

لمهاتانكاالىادمودناللقواامالبيالحمأرالطا
بهاصدقمينراكرصدنظامرمبدحالجودكاثةلثهالمحلىاأؤ4تشوفىاك

جلرسةةلثمساراتالمحصرتىؤمخقلثافوالحاهاراتالمحصوفقيىألفئاا

318مش56خانضانسقماثبقلمإ
ومصباحأمغرةمحيومحانظثوالدبمااليلفىاهثطاءاأ

المىاولؤوإيا

قوفىاإعتافادالرازىمحيمدبنالدقيلعهـاراالثامع
الدينسرأجفالقاضىوارركنطااللؤارفىمنمطالملمنطقامممتكلىوهوثرحة
لهموالعوأرفذوارففياضالحدلئهاؤلهةنثسىالمقوفىأببهوأالرميىمحردبن
ثهصأيضامقوالوشكرك3الؤواسدمنآانانحدكاهمأاثفاوأولالمعارفضائق

ا90شأخاناجسعادىقلمثشنفبالدكنعما
وصاشيةبدالرحبمالثبالسيدوحاشيةانظو
اسالمبولنهافىفوغالبسنوىأحملىمحرشصكيقبصلملمجلدفىأحرىة

مانازشتاآلصعربفىانخوشطعدرسه
ألإنح

أهـثغغةجمماننلريألرموصاممهـالمطالىفاع



6ول

جموعقهـأ

ا

عةأ
صبهومحة

محوعة

مجوآل

عجمؤنلم

طةومحةببمأ

طألجمموعة

مجرةأ

أفثغاثحكلم

ثماألحرف

سثشلنركلملعقوألحردطبعنمعلهـدإ

أسبنحلىبنيازكرعيمألبوههثرحلمطلعكال
هشرفالأعطمنسنيكداثوثهـافىارممالاألذلزكرابن
بهرىايهخترأثيرالدلىءنةصفسهبالغاعؤوفىأاصشةس

باللطفأانىاررلئهالحيأؤدالثصرحبايعاغوجمطاثعى

ايالكوأوأقصديقلتصؤروااببلسسلوكويمصرلهمقوالتوفه
قىفمقهعلىللهصحمذا

لفصدلمالمتوفىءخهالحفدحالمفيدبىهصفالشبئيهألحاش
أؤلهانطرىاالياازكى8راالسأشيئجمأايلكوثرحمحلىينةارو

الجعبيهايتأمىنربيالنانصبأاالنسمافىنوعميزاالنإص
34غانجمنسإنةثالىاثعبانركرالسع
0114نع

1112عنغخاقضمنىاسالفهاىأخ

اامنح54خالتبمذحماتهأخرىكالعا

12اكماثع7صماانجعنسكالسابفهةأخر

ااىء4ألمااتجنمعثاماسابقهكاأخرى
ا1شسولغانجىنهأحرىكالسابقه

ا294صن501خأنجرحماعإصابمةأخرىكا
حةسصمبيلواالبباوفحرطبادفى

مزكأتلىءفةليمثاشوفىأصنوهىةشرحأ

نةاشاثشوفىالباجوريابراهيماشبئثعاشيهـ
مهصلممعبانمهانمصفأنكررفوخأثذالئرح
ا61ش14خانجحمام

ااالتع05غاثجمفعثهاللسارقهخركأأ

مجومحة



بهانلديولسكنشالةعامنفههل

حرفشجللىألمجرعة

96

صلالدينثمايساغوصهرحوعوفناريهاازرلغوا11
دصتمامحمدالداالأولهةئختلىالمنوفىافنارىاجهفئابنال

فاضلىاالءرفمكلوامنلى
خضرعلىرفياجدينيربقوأثااالغاضليهثماك

ارفمنمحشبهدماءماأؤلهاحداالفوائكالفمارله
فاصلىيا

المتوفىممراألبهرىبنالفلألثيراايساغوجمطهـ
ا81عن15خانجمنسخحالودشالفى

3

قئعابتلممجلرأئكلعةت
عحزد

عدصثطبراقوفىامحلىسيدئطةألحادف
هورتقولهطأؤهسيهلثالىاقاشرحعلىصافررسالسهداصاشية

لمزكررسابقااباجمالىاحأخرراإاصمةقذعلى

رنابالذىالمحددنهأؤلههلثاألةالىساالسمعدعلىشحأ
جمماصاتصاقصؤرواشممطسلوكسفطوثيقوالتوفيفئورالها
9114شءمخانجام

محادىبعلمشكادأةوجمةط
عربولسبهطمحبدالفتاحبنأحماصيرللشبئاايلمكلضرح

نطثإنحرهطىصنرافىابلوودزهرىشسازجمبااألوىايرىا



المنطتىكلعال

جلموعةاتايع
عثرصفرثامناألزبعاهطيوماثصرالجيلفىبخابراهسيمعلىسنا

لججالفهاحيلسيراالهحهماوبهوالقالنضللحةاهثاشبض7
االولىربيعمنالعثرراألصدقبلىفوغفهاالبغدادى

افىاش3اثخضعمتصئمههاسهح

نخملفةكابطوطعادىلقلمكلرفمجصرعة
محسدد

أنمسلوأفىلهانيه2بهأهنناتصاثرونقصلماامحلىثرخ
مهلجقئواوالحفئيهاواالكليانبفى

بنقكيدافتهـطالطاتأبالتألثافدفرحالمزهيبإ
والحاضرامىاأبنفمؤئطقعايؤيهطاشأأئرلهجمصىانلىالئهفضل

12م4شسالهخانضمثمبى

عادىلظملىفمجألمجمومحكهك
صالد

اثصوفىراألرموىبابمحردفيلعالمةالمطالعلوامع
رتهاعلىيفاتبالمحقالملثمأتوفيتىاولطالحددتهأترلهاةسف

الطاافىبعلوأأشاماؤثوفكاوضعرأألدؤاامطالعبهبصمقرة
8افالثانيايوقوغتبهرجمتىااءجمأحدبنعبداللهأبكطو

المؤافكتهابرسمسيئنةاألوفىدىيحينينلعثروااخاد
اناللمسلبنهطعيلاطبحضلساباباولىواأللؤامطالم

فىألبزمحقهـ
ا

أفىلها



االلهدوائنهلكعبئاعصفصحمن

صبموعهاتابع
اكخكاد4أتولالواجصوبعوددءابطقاليالةأواللةاولهابعداط

جبواشاحمرنعاثاواجبمنادنةباكسمبالحدبعداالبقعاه
ئمخةاآلخؤحادشاأهـاخرفىممهافىخحدابحايمحدبط
ها3صمل66انخجنثام

اثبهامشهاتفييلىيقتلبقلمكلدألعة

جةصالشءلىكافالىاعلىبئصيهيىفيدعسس4ال11صاشيةرردا
هسياخمضداالرازشاالدفيقطبثهمرخعصافررهـاريفاثالسيدا
ياخجساللهباعبدالطقالسانأإلشصحيدكسيهأؤاللحالكاتبى
الهوأبلمطفهالمعارفاهالىباعليهأنميامنونشكرك

المتوفىهدالجرصافىفيكلىئدالئمويفاسايقهـا
ثهسيهالرازكلمكاينلدالقطبلمعطقيهاعدلقواحويراعلىاشنة8

أقولمقاالخوضاغهمقرمتوثيعلىورقولهأنريالحالشيةتبى

11اهثالثادلنظهاصوابرالةاكثيرمنثتالمناعهارةوباكأه
لثلحغاقلممنؤكلمعهـواثدةزا

هلثهارصعواالدينامالبثنطقيهاعالاموايراش

سنسغيرخطمهوهومناتصؤراتاممقالموجودتيلل
رامش6ألانخج

ادمحةبقاروأفلعثجمؤ
سدد

أناماالقياسانصمااأؤأساتهافىلوسويةاالرسالةأ
شيهصمتدحلىاويطوىأ4تقدطتاكرفي

لو



أل

حوعه

ثالنطىحل8

كهئمسسبهفيتم
وفثعراطلقزئىاعدفيعرالدينلورمةيهلثععالهـرسالةا

اوجرفىنطامأبدحالذىدتهالحطأؤلهاىالطينالدلجذنصيرفيبالص
مقاالتؤلألثمهقأءارتبوداضكطاالشعماعاهياتخرعوا

5319نع6ولخافخنميىرخاتمه

طدشابقلمنحجللى

ايسعاكوجماثرخلىءالتاررىالدينمحيىالعالمةثثحالشية
دتهالحدقاماملىوارواآلوالصالةحداطأولهاقىايماحسنالديئمررمط

ادأألنهمبالقدايالمحدبعداالبتبهافخمعضأقيأطءجودواجا
دأمحيدبنبطبىوواجب4ممافئيملثاجبمنإ

يهنارةاأبرلفوااهءعدالشورقاتأ

بنأصحدفىإلنجصحيهمزكرابمااالشاثطببم11
ألعييرالدينعزايساغوجمانةوناشثاكاالنصارىإلزكر

أحبتهغالذىالحددتأؤلهلسفحرودفىالمتودثإالبرسى
ديتصوروالتاالسطسلوكويسرهمهوالقوصقبايطه

لمضوفىاصىحماالببنعالاألثيرالدينايسامخوجمأ
طريقهدايةألهؤلؤيقهلىءنحهداللهأكفلهةحدود

باشابباباسثنرحةعدرلللخهلمحلىالولىهادعاصادسشمكأ
هزإتااندهـشمنا

المتوفىصافالجرعالفيلىيثرالالسيالرسهالةأ
أؤلهطوعربهاولدرسعةافهاباأالمنطقيهاالحوالفىمةثاىل

البليخمالحواليبلغوحمكزدودنلثهاهصعاطقتهاليشملذىالدتا
631سا96ضانش5فسىومجرعظمنهكه

ىعادبقلملمحكللذ

الديحيهنحساممرحمحلىلتاطكااالدينمحيىيةثماثى

دسحا



أل3يكألىلخما6لةلكهاعئقهرست

لمجمرعهاناكحع
االلحعمدآاسالمىاالواللةأؤلهابعداالسالكلويالىعكللى

األشألحاسثيهبادااالبتجمالباصللعغفيماأئزلوجودهواجىا
أشمايهكت3واجبئهمماجبملثف3فىاو

علىئنةاثيوفىالكقحقاسامثرحإا

سواهكنالهنظيراثتشحوجودهالواجباطدلمةأؤلهجماايساغو
وغير

هوكلألاأصلطقالألفاضلالبعضودررذافىمحنقصرأ

كيرهاحلىاوالمعادوالمببلىوصفاتهاللهاتذعقفيهجمثالنالعلم
يعةالشرطريق

المتوفىتهوإالبهوىفيالمفضلألثيرالدينجماايساخموأ
طريتهايةهلىونسألهلوفيقهعلىمحمداللهأؤلىشحثغةودصفى
اج4نسءيراتتقهبهامشلىلعمانهتهابهتم
فى731سالخن

شكرابهاأعاررىرةمجاروأفىةءخوق
رود

تثؤتخ

فىالدوافىيقىأصلىاحلىأسحمإلفىمالجأللفرحأ
قرسعوداسعرالديناعألمواالمنحلقأليبعلىلمسشة

4ءاثنطققسمملىءبالقولحوصشةسعىالموفىتازافاحما
عبذكوقىلثسوالكلألمالمنطقزيبأؤلهالوجاتادانيوص

خبأراخررفىصنهفرخصووالحابمأحمدابنؤطعامالمةاالمنضل
خةنمحرل

مةشتوفىاىاهسعيمحداءاايرأبالغاضلمحاشيهفى
فىالمرادبقىأاألسسعددفيعينالجاللبقلساارحأحالىقعر

سالمتتربرعقامألالثهفىمطواطقالمةيبذتملىءالحساللتهصافى2

منهاؤكرضصوالحاجروابنأططوداإلحكلمءيرقواصء
امماالخانجمنسخاخةيواس

سادسفهرير01



افيالتىعلم

مشهآتييداتبهاعلدبملجلرمهعة

ىخغمرعيربنبنثسهيربفوالصااأفاضسلايةفثمال
رواكالحاشيةأؤلافظثثطاحمزةمحدبنالدينعسلثيهلفأرفداالفوا

مشتمابهحدجموألىوفاضلىامهاسفذمنيهصحتعدماهـيهما
لعمشثلصهآكاركتالفراضلذوارفمنعدس

المتوئالفنارعطحزمدبنالدينهسلثفناريهرواافواا
لصتصكدماهااالصأترلهئاسالكواتلىءنرحاىونةسث

نمافصائلافحمانمنوخلممتئل9ااعوارفعهـلمححن
ةشداتكقابة

سنالدينآحمسطشفرلىءاشارركااالدينحيىمممتمامفأ
قالالمصلألفراوالةفىأطأقىلهابعلىبهرىاديساغوجماءكثجمحا

نلقاجميباأاالتجبعالبالحيلىصهشالهؤاأقولودصوبمباالتهليا

شدانهتابهكتواجباغلضيهزممامناكاجصءادا

علىةستالمغوفىكاقىااعسنالدصنحصامثرح

وكيرسواهبهنانظرعءاورهوجىاالوننهروالحهأولهيساغويا
كرفىإاكاالبهرىممقاففمكاثيهوالدينألةايساغوجمأأ
طريتهايةؤصألهؤفيقهفىءلتههدفأقىله4حدودفى

اس9سالمخانضهنسى

اتقاييثبهاآلدىطبقلمعجلمدعة

عكخضرفيالينداولبسيرافاضلاالشيه

أؤلهاجمادايسامخوءارىاحزةمحالدينسلثيةرافالفثصائدا

ودابن5صطاطغقأضسلاالارفممنلىيءعدمامتماللاالهص
ةالقع3ذفرمنامماطضححهاخؤدأحبنصالحا
لمثهوىىياقيصهبهروشولىةعدرصانةاالى

رفىالارشأالضطحشةبئصالدفيعسكيهارفداافواا
تصماعلىماااالنصهلىأؤلهايحانحهـرجمالىءحرحكةومةثلعه



اللخديوبهأارممئشعتمافهمن

عرعه2انابع
اصلفااالءشفكوارفالمحمن

آللفصأوكأاصاريهندالفوااصقيققىايرهاذاك1

الحيمللأؤلهارةالمزكومواذالىءيدبنالدينعهلىبنالديناجرها
ميرأنأالمنطوجعلصؤردرالتصريقاكباكقسابهاقاألذؤينلنا

ألمخانضسنسحقيفألالتفهيمقألطر
413ممانع

اتمييلىشهابهافتعلبقلمنكالررأةمجموعة
دسدء

إهـخفرمحالبنبن4اصقولالشهبرلافالضاةحاسى
عماالاالثأثرلهاصالفنالىحزةربئحالديقساطمالريةضالفوابرا

اغفاصلاالءمعالرفطمنلىءمامغإ
اروفىارقلتاجزفيحلىمالدينلثهضرحوهمهعفناريهاوائدا11

لاالفاعننمكلوارفنلىمثلىعاطءإشمائلهمأحمداأؤا4ضغلمثى
أررالجرجافىءشلىءيفرالئيالاعدابنامثيئارعحائة

افالألجلهالتى01لدوافحهالرسالهأوضحالتاسعاامرناءعامنيهاا
طةمذمقومقصديوهاعلىزثدوفواااااثنطقيقوأضافااألحهال

ررذهانواامتولاليهامبتىأولاالصعابهنطقنطقأؤلهاحق
وصثودافضافوعموجبهوجمردهمن

سارااقوفىكالخبرجمتاعدالحنفامةأسلاثألثهـرح

فيعبدالىعضدالدينةأحمالاآدابسةسودصفى

وائئلهبالخطبةكزكأجوهوضرحخةسثالالمتومرررواالجماأ
وألنتربالىءكبمهاطباالىتالللهاصععلاطالعالمشؤثرلفرحفى

مجيدثماضرارصثاهداأوالموو12ظدالأنصرررإاال3االأل

الجممااحطأبنوحنابزلدينامقكلضدلألالألمجثاابد11
الصالدوالمحيهنبيلطوعلىهالحروالمأؤلهالكالسابئ

اطنسقىد9صريهالمجالاآلدضرحلىءشاهالمهلىحاشيهجم
أضىلارالصوابهـاظكلرضهألقولهأؤلهاالسابقاىكتالضبر

بهاع3حممايطالب



اثفطألكلممأل

كهيصةتابع6ا
اذكوؤاقمجدةايهامثاصثاعيةالمؤنثالتاةميمشوح

القمدةوأؤللمحهنحوطظاهرةجمودالتأنيشقلىتاألقاعلمأترله
للشكفمحييهنكلضلى

ألمجكووالحاجبالبنامسإلةابياداثؤنثاتفىصيدةقخ
اسدابنوفحراالدينلجمىبخيونأبىبهربنبخيرنطمح
سىاصخىيهنرلةاثعناشتةأواخرديأسناقاثو

ترابابربمطودقئنةثلمثموأالمنوالعثرينصادسالى

أؤلهاةأععاأبانجهحالصبزية
البالنكغصنثساجمفاحتفافىسائيوااءلقدااعى

النعسفعدمنصالالسمرةاليثىمالقاأبألثرح
عصدالقاضىاكضعيهيةلعفمالاالةرالىالتامعثرنأالثالمحمنا

الحددتهافىلهةةسئثوفىأاأجداالجمابنصدارحنالدين
وفطساطجعلوومبانيهمالكأوظحععؤةاالنمساطخلذىا
ة4ذفىءلشتفاائدةفىأهارأفىل4وشمعاونالوحالشولأ

1414النعخانج9زس4ضاغممميمةب3نجه

سدتقاصمثيابمأتعليقبقلمبالدألمألصوعه

أظيهافطعالرسالةحسقغلقيهالقواعداغرير
ثىالىءجممس11لأفنةلهحئثالمتولىرىرالراىودبنمحينا

اتصوراتحرااالىينتهحمالمنالىناةمتضط
أحدبنحمنألءلدفياعيهلعاةرضادةرلحا
يهوتمهءحامىثذمقابرةطأقىمخلمحثلوفىاكصعىاله

وصاكهوتقسيم
وناااحائهـةخصبنعلىريفاثالصيداصاشيةأ

قالأؤلهاي13دثرحةثصطراءاقوامخريرالىءحيلدنةل
المشالرصزاوأقثصلكلىمقاالخوإلثةمقذعلىجته7رء

لى



يهنالميومفااتفهرلهمطني

كدهماثلعطةب

الال

اللهفضلفيصيراللهألصةاتهزيبانحثرحالتزهيبأ
وهواضواررماصىامنطقبقئمرهينأحقامايزاأقىلهوربيصىا

شثاخهصنهفرغالعطرىأحمدالمموفىطض

ناالشالوممفرغمشانىاالمنشاوقمحدبشمابقةماأخرثكانمهحشه
ال6خانجمنحطاتاإعثدررجبتاممم

يدتةمسهـ



الم

حمومحة

ءمجه

لمد

الئطقلممحأ

مس



ال9دليىد4انماكثالهشفهرلعيث

أمعطهـفهمنكإعلىاعلىملالحمدالكأولهطالغواجمالغناريه
جدموخهاتابع

انماةءشكتابةكاالفاضلى

أأالمتوفىبهرىعرايهـبنفلاثهينالثيراجمماايساغيأ
ماثثفهدايةونعممألهلؤفيمعلىداللهصأؤلهنةتلدودفى

12النح08غلتاجمذس

دفيرئىحواثهايها4شئلنداتبىكلمجيوعةمم

صسسمدبا
أالفاووقىاالدجماهدداحمنااركتاخامحدافرح

اأفىلطالبهارىاللهعبممللابئاقىللهحمالعلىسللى311وفاموى
الحالكبشعمأؤصثرككالباحددكانامهـالسجاركالثصرح
موتاادالجبروشالالداسيلومنئاوالمدكوتلمالقاطربئاوالمنه

أاأعظمماانهلعسأقىلهمسابقاابهاللصدااللهلمحبلمااللمحلم
ااتوابالجنىعنلىطيرفوإليواليمشموربرووسنهام

ابهأممواالعةلمذققصىازمبهطلتالحواتتاواررفئاتهـايمالوب
الىآخرالمعرفاتيتهثاالتوؤيقزاص

أفثايمبقصطاالخرحعليثمنهيات

1514شس28حن3

حواش1مفابمندالشافحطاررأمجىفىةمؤ

اافهقزثكطالينساطبئألتهعبإصيئاةالعألرعث

4أهعواسعااصالألمواالمنطقصهذدبلىءمعمتانةلبهـانبا
أقرلأفىلهإقولباحوهؤثهينةثلعىالتوفىاتازاكأعرالنابن

أءاالواصكلألمعارريرامطاهمهمالبعمدالقبسكمابهافتخرولذاط

ةأدتهالحيالمنوأولإلمواصآلةاآلهلىءعاليعريراألنامخثصحدت
أأيرؤيققاالتوانأوجعلىالطريقهداناسواالذى

رحووهـذيباطنجالةفضرحفىيبأاالبيالفك



فااع

نأمممنالنعالالشجيئابئااللىكفوىصطوىاألدإيمامجالعجدليئ
لسعدالدينبعشكداألراالشاجاالطهضاعشزعلىثااامربئاءءإط

الةوالىهواهلهلمنصثدالثصرحاأؤلإسابقااخهزيىامقلمحثتلقفتازاا

شنةاصالنثوتسويدهمنفرضقهادومسمنلء
اقرناعالطمنحمالسعداللهالمابقفهـاابطةإلضهرس

مسدعلىواحالمعادوادأالمةيامنكمألىلهشرالنال

لهواأدارثفابطقضروبوءلىااليبهادسملةاألولمىالمثعكا

صئنةاأليفهأخمداألبابهوأ
مإلطاقولهأرلهخمكلزاصانالحالالسابعةبطةظاألشر

كبرالاعلىأوحملهعغوبالفعلألعالفاتهميماألدرسمايةوكوء4وم
اثثااألولوامثصاوعانريراديمث

ضابطةقولهأولهلصاأبالهالمة4اسابةاطالضاثثيرح
االوسعطعومموضوعيهتولهأبطاظاذبرصحراغقياألرىهرائ
إثلالثةاالشازآدالشروأفعلغوباالثىقاتهلء

11ئطشواوضابطأوااللمالهلفيخبعاآبحه1لعنااألثرح
ملةلمطشممثرايعرفىلذقاثؤاأىألربعغااأللفصكالا

قولهأولهطيرأنجالموالناسابفةأاأصابطاإعصالثعيةأ
ساليهالشوواغاعبرعنمنشفىاممادابعضأقمااألكبرغوالى

ا01اثاثطإلبعرالونه3برايمإالبوصفبريمافى

سء



اولههـأررراد4كتامافثرجمعتلعن

المجسعةتأبس
01

أىاألوسمايسةمولخزيكوامامنالبدأنالعاألكلياألخماظ

افرادصكلىالحمونأنصابعشبرفىأيةكهألفيالاألشبطةظ
351شس68خانض01نسطاألوث

01

رتقايبدأسطوهاحواشبينامشهـاونه3ثسالهنديمنحكلدوعةمجه
خسسلد

توئاالدراقاصددفاأسعدادبنصحيالدينلجلموضتفأل
التفتازائلسعرالدمممكلاوانطفهائهزيبسدخشسه

أولهبالفهلىحوهؤسه3هسهالمتوفىكةعهلالمصلود
الىفيانتيىالمعاهيذصالمفضلعهلؤموالكلاثنطقذي

أأوجهـا

افةاأبدسهجملىالمتوثقالهروىميرزاهلىمحلىمهـاسثع
المميوىدبالحدالمعنىالمرااغالحالاشلهطقولهالسابقنىالماافرحعلى

المةللوالبسيألبالجحيالمؤلحماقفيهاتالمحيمالؤل11

لقرناعاطنألثهولىااألنصاليىللهاحمدأمينبنحمدعبدالحم
بالععائماالحاقدواالجبهابعلطامكايقيقهرسالةوثصرالثاك

لىحولولدالميلباشرحدهثزاقميرحالثمنقولةحلفاشمعوالمؤ

فرغممىثاالىعاجنامنأحمورمنالنحف3تأولهالتهزيبا
ووآشؤالدمحزالعثمريهنمنافىامنقآلعفهاكث

واضهذيباطقثةلبراصالشعرللمجيباتعليتىأا

ويألاألنصاوىاالثضواررىابعبدثالعواررمسناشهداشيقألبىما

راآلحثشراثاينمنفرخرضأثاالالقواءقفىتاط
اجنسالموضوعمحضاكهااخهـسدنهش
451نسمنغ

لهمرةشىامهاحوامةشاطبحمادهةوالجه

طةمادلمىفهـرس1ا



افطقكللم

للهامحلمجمهمالمةاثطالعةلقالمحطراديةألىلسالهآلنافعةا
فىمسالةرللىءعرحوهىظمةافهـابهةأالحنحفىزاقمحبدالىبن

ؤارأفكومطالمايمطالعةاجنثطالمحدلنهاأقىلهااحةاثطاعلريغه
ايةخيهوينلصطفاوععهلهاوعلىالمحالنجيهلىءلالةوالصساوال
نظراأذآضأولهبرئثصساأرفىالقفارظاخاذائرعتاالمنأولت

ضهلمرأدالمعنىاجملككفذصيخمقثجةوأماكلجط
قممدةارتفصد4ءمعفا3ضروهههاقحفقشال

س

فهو



ولطءنلييويهانهاهرستمامئ

4كؤاثابع

آاألعالعالاوعفه

وءلررراالحسنلحألبلهاولىابرحثفىالمغاقهألجل

ممامناللكوىحدأعينابنلمالحبمدصاشاألنصلرىرركحبعبدا
دهولاماواردعدفواشالادفعقىرلهمالةورعثثاثااالفرن
ورجبعالهبتلوياتأيفمننخسكليسهبماولعجمالمطلق

8013نح9اأنخضمزسنة

م

دضيرةالمىشهاحبفاهلسلهنداحمطبجملفىمجموىة
صالد

كللىرسللالهروحمدأسلمؤاهدااهثحمحاءمالعلثرح
ادوفىازىاملىمودبنالدقيلمقثطسالقيتنتصدرالتلوافاتا

شانهظجمااحهامماطاوالمجةاباالخمةاذحةالردزىاأؤلهخشى
روالتصدجمهءبالتكلالمةاخوفبئوالمحيروليااحسالناحمحبا

جممافيالمللشيصالشيووالديعاليلافىالهدىواخ

أؤللقطبيهاارسالةلمحزاهدعلىملهشيئاشرحعلىلهارىاالدينمصبه
العزيهتالقدوسالملداألرحقافىوصكلواثاماصافىلتهسجثةلحاشبا
كيما

رراهحلمتستاألبىوهوماشيهةىاءافىالدجمةباحثمص
لىءنالكلشواايترنلحامنبىيىاألاألنصارىوىآلبمامحدالج

الةمحدزاهدالهـلعشرحرتءالبهيارىالدفيبخنجممحبىغالمفاضاقاثحا
4مطامقءالهدكيناواأثريامنمدلىحثصبئاأفىلطبحتىاا
منمرخسسفاراالالباقىفلأللةالفاحفجنامنوأحرااللؤاوا
نضششؤاليهاسابعاالثنمفهـالوكلاتأ

لبعفافضالوههمأشيةإلهدىواطةدىلؤرأ

ايغهاامنهرغجمااخماللهدى51أأمشكألترضلىالثالشكفأقرنا
هداناإلمنأولهطءآدلىاصحأدىعصضاممسبتابىم



طقاعلم

وعهالمجتايع

ىالدمزأللومحبهاكهوعلىايقاورىعدهدصلبجاغالدالمحم
1012خس39انخش3نمى

قديمتربطمبقلمجملدإقوجمةسأ
المتوفىبهىوناماورانلىنعيدبفضائلأللمجااثوفيال

خدصلبعمىاينظرلخصقهعلمفىأمابعالنهذامحتصرفالنةسث
ضدفصولرتباثىأم

ولاباوهوشرحإقاأممافالمزاثوحزاثزكوثرح
لثمئروهوحصوأصالمأاأنعلم1عاتميديؤواتصؤراماالعلمقو4أؤله
ااانخجنساألخوومخردآوالذهنفى
اأال09نح

طهـيهيئبقلممجلدفىعة
دصصلى

محلىثيقالمهيدالجراحلىاعلىجمهىالىسيدمحألثعاشية
صالضميزدادمةةلىءزجمهوطقولهأثر4اشسالىانقطحسء
حزخصرينبنحقيرىفيهـمابقاالمذكورلتمبااالى

الهاللثيهرالمناالهعمأؤلهاحمدااللهالممطقفىثمالثمية
ال4مشس03خانضنثالصوا

ةوركقبهاحمودافنعىاجاابئيولهعفبخطمعتابقدنحكلدأجمحة
بهاصاهمسر

لمدصى

لسطحنةوفىاالضشازافممعدإلدينالكالمقاقهـذدبأ
وفىاالدوانىديقىأمساأسعالمبنالدينجاللثرحأ

وهوالتغتاؤاذلسعدالدينارموالطقاكذيبمحلىسثنضه

ثوخ



ول5ولونلىهاامنقهرسث

امالصأبئلمؤثشيميألماواالمهطئبفأفىشلباحسس
اتلمواالا4انتا

لمخنةسشاقوامممديرىاافكحىرألمجامأفاضلىااشهـيةث
أؤلهاأتواالدصرألهسعحالدينمحمدفيابأللضرحتقريباحص

حركىوتقريرعظلرااللعهالمفاعألمواطتىالمةيىكلىءالحدلته
الحكعاعدقوا

سوفىاانلماللىالحسينىينحسالصلالهةيماممهـاأ
حكنحأؤلهطوافاررإلاللدينبتهذتصالشيقافىءانةل

روصزينيامنؤثجصرك4ت9االلؤاراثعار3رلعازيخاالؤرقلوبياس

ةةيتالهخرةادىطفىافهالولمأاليقيتهيةييوبأدؤارالانعاكن
المشمماغانبمنس

لمجموع

خان

محنتعرخ

اأةيىأ
افىرلالته

لفويخراانطقامنند

الغئئمجوعهانظر

لىجميهنكلصيألمقصدفرح

معهوبععلىيمدايحاتدرنجم



هـقالمئماثمثم

اتصاسبلفيمسروياضوفمتىراطباأحمبتهمخالذكطالحددتهأقىاللئمبرح
بنحجالدنمهمسرايقطريقهصألهونلؤميهخلىمخصداللهحغاثلأيقتصهـا

ااجثسفامةالنالثوالنرشانلىاأصئحطعدمحهـ
وصاشيقالقليربرعليشالمجصالهيةانظو40181لشع311ت
3غوةولمجموعالتاالغوقاوثوحاشيةالحفنىقيوحالضإجيوذاةوحالهضاثنوىةالفو

صفسع

لهساىسىعدصمصاسسس

اممطالمطبررباتاأبحكدبنمنوحعيداجط

يولتالةتءىء

ءثر

بمهصلمشهوايخاثالمشبئرر
حمجافىيهفصأخظراووفقنابابم

خةحلرمفهانامشريمنااثافا

فرتاعالمن

أشاعادبضلم

أ



وليهائللىنهالماكامئقهوشس

قيمةلحىعيمالش

الملوىافتاحاخبسدبنآصعألمة

رجىشحىيعبدأمنويربتجا
األ6اشم

عؤحةمجه

حرمالها



سضالكمقأميولل

لفامسنهقهـلحكمضااخلم

األلةحرفا

ونايغأتاماكمنبيةبىالريهوالترامحلىيىاارلمهطاطاافىلوصثياثابع

ثنالظاقافيوبصورلهييىألبىهوأالححىلضاعىاعبدلدتهشبنابيبداالمحالعو
زمةالهكائرهلئاجقاأتحلغايقاالمعرنجةسمحيجلىبهأققاللجلتهملمعبخالىال
يقننليهأالمحاقأصدةالمجبماااأللتدميثابرئةمسللثولزلمعمنقاوااوقحرالمغغعهليهاا

صىألطبعحردمجورنحقلطتهاالمحعاطلبهملهماعنراالغفوسثمحنىالمزيؤلل
يهايزرنحفولبرلدماتأجارمسهالملىفىثعاتييألرريهلحثنغمدقبرلفجصرب
م702نعالولانخبمأنصمطوطتمكربيموافرفاكيةوصعه

اصفاااخوانأرسمانلطلنظسالصفاآلإخوان

أحمسدالدهابالمحشلمحانظاألبصارماتدركهفارعمهاالل

ؤتهاررداألبصاياتبخفالعليمرلثه9اأؤلهةالمتوفالقرافىادريسامن
تأنباقوةورقتاشايهفئعسبنخوالئاصماتسمقؤلامنلى

ممخأناجنسعادىمأمجلنقوانرظوهـ
1151نع

صااهمابرابنلحقاعبلىلىبيهيةالمثهشلحثيةراأهراأل
الطاؤ4ةلحثسشؤالناسعالموفىلمحلدنةكعىدوااصبابنلدلمىاالءالمزى
أبلكأنصحثشالسعدالدكوأشصعدىباالالبفاللهاخفثاصفىااألغأبهاسألت

انمىصمتءادىبقلمشكلمدذسشثرقيةاراراورحمهأبثمنأجنئما
2ا3شعخانض

بصلرالمشتهرهمابرابنروالمتألهيخيمدرامسمغداألرخاالءأ
كلوفايةوصشولصسفاعلتهالحدأترلىإنلهىالمتوفىامشيرازكااالدين

الثالثالطبيعياتافىالثافىضاوصدواالعسرفىؤلطانسغوأالمؤلومممطلوب

بهامشنةشظحجرصطداخففىةندالضفثافىإحماالىصاتاالفى
حواشوارابساثاثاااممقووارىأبئاىالسابئدىالايئاةحالفاآلذالاالجأل
2اأمعانخانضانحا

رز7الال4صخاناجنهيىنمنبقلممجلدفىرىأخنمه

اتاللشالهـا



ول9جهـيلمنفيرسالعكهض

شضفيحبدافتهبنلحسإلمن11ألمجعلىكهى2ارغاإلشاراتي
هدايةوأسألهتؤيهكدحمممنالتأحملىأؤلهاءيهمةوااثنطقوآلدطاثهوفى
فىأمخاطرةخثفىكمةواؤتفاهبععثأولردالمهطخقيقهالحسقوالهاطريقه

لممةوالسيدوالمحرياتاظواوالمبادجودواالرولوافوسواكوالجهاتاألجلع

فسبأثاكاخرمعادمحةقلمأللمجلالفىةنهمآإلتوأصراراامازنناومقامات
9914شس8انخج

6كرةجمنرعةانظرلهعيناالهـاالنصاإ

الموحالهتهـلبااحرف

الطبقسمانظرمىالىئيالشهـعانحكيخيةقالجوهرالضفيعسبديع
أ6غزمجموعةانظرسيناالفيةالجهـذواتبيل

يقهـالفوقالمثناةالتاهحرفاأ

السيدأحمدورطجاانجاعبداللهخكلىفالثعهوهىامليهفقااا
فىلسعيديةالهاليؤارعلىكثأالثاأهـاخرالقربئىالمنابلكماىاواسطىانىلدس
المولودباديمساانليراثهااطيدكاشالمفىارىاالحقلمحمدفصءللعالالطبييمةارريئ
الممثالىفجهـطاكحاة4لمحكماإلثاشاعثمرعسفرفىطانةاسهخيابافىببلرة
أؤدعبدالحقمحالفاضلاولدفااافختواالططيأفىفويمىحادالتاالمطفىانأل

اسدكمهاظيميبعرااألىالعصعيدبالوارحعانبىعةالواعهاودادلتهاالشعةا
جمدحجمرطبحالممشالبنيةالهلىلةييليهاغهأشاأليفبمنمرخ
أوردمثدأحاسمهالخابلوىلبراصسنالهمميرسعلطانمعهارلعالةنفوكابالدةرفىطولثمطز

ةطاعو4دااآلالهدفىاروقهروفضلمالمةايدمكحلىدبالمرالتمااسعد
4ع3شسمانخاجثمهشلتالسابقه

6غرةمجمهكةاطوسيناالفيالتعليقات

أؤلهالطيببئاللهالخرجمعبلىألبطاليرارلهمطقوالتفسير
لمخدعواالمبتدىسدميبأنوتسهوثقتنشواغالصناغاأنزعمبقرأطلسعيالاوانالمغمقال
مجددنسقلىعالمقضهصحسبيدويرصةيتتوالذئلونذادعهوالضروأهاةما

ينلضرالجيةاومفيهمنهاالمتطباللههبةفيالمفضلبناللههبةصخطعادىبضلم
ةعغالجفويؤرانينشالضاضاريننه91ةلمحواةتسشعبانمن

ىسالدفهـرسطامك



صمقوالفدمنةع

افسسعمثانهعهـاامطارأنععااهنعنالمفالبخطخربايهتوب

هـكمههةيمسعطالقبجما

عثعجمراألمتوقىاالثدلعمىررينحمآحدبنحدبنالفاضلالالماهىالقا

رالعالملحاههاللقابهـطبيىاأمداعارامعألقلبهماكفائوهذهممنةح
اقولااهزعاقمسذناتاأؤلأملويهاآلثاراوكتابأفسمادلثهشوا11اياؤ
الذثالنافىاللاحصولفىيةروافراقاوياايطمغربسطورلكتبلىالىتأت

لفيأقاثعاتاأؤلهمافىكوفىالىرلففيباناقإلماكتااهقاتحوأؤاليلىبالفايحصلىعنها

يلاألقاهاطإاثانيمافىطبيىااحلافىارسطرلماقالهالمطابقةالتفسفممينالمغهر
عادىبقلمشكلونمماطيعهامابعلىلمحكلمالموضوعهسهطومتثالتمنيةأحا

ايمسلهسطاطاااكتبثتلاذفى91ش5اتخبمانمى
لملمنماقافى

حرفس

سى

سةلورت

تزحم

بمىكت

خرصا

لشهيرافيسفيصطفىرلى

كلالجيمحر

منصوأبعن

رسطواطبيعةاد

ثامصطيوسهضرح

وهفئا



19يريهـةالخنالكمغيرضةأ

حيدوربنقالأاتأيفالعليةةمروجمقىدةاالجوهرا

أفىلهاآحهأسشرمضانمفىينساثاقرالعاالثالناهيوبمايفهاثمىفوخىلماألرب
مجلقىسةوقيةاهراراوروأبدعتيةبررابقواااخسؤعيامنالهمكحص
الال09ش91غانبمافمسضادىلىلة

ةلمهمحر

بئملساثتوفىابسصافحيبنلىرييدالثمايةلئعثم
فيإلمحلىالدينصبهمالعيئتجكلأجارىاهيرجميركلشاشاكمباشرححلى

تفردانااقاليراكلياابيرانلكيماالحيددتهالهشةاأؤألعهصرخةالمترفىاقؤويتىا
تعايقبقلمجلدأنقوصفاتهورصنىابأكلثائهوصخصصلذاتهاوجودلوجوب
رمضلنمنلعثصرفيواالتالسعمنهافىفرخالقودؤىودعبنأحممحالينبنحابشم

مهالعنءخانبخاأحماخهسئث
مهله

مم

لهاينمةصلقيفسسب
رعاليقهـقسهمح



للححكمقولمحظسممةاع3

3االمشسخأناجسأمسابقةىصأضةسف
زخهأنمنههئأوهـاقراحملىكمةلىرسالىشرعلىيةثماش

ةعأدىبتءأهفمجلالشلالوروالهءمماعدابطالخوتالماللزاجمبهبراه
مرشحامأنخأسفسبهاهواحعمى

مدالخفالىبنتأييهنصرافتهالالهدايهميرحلىقاضثرحكلىصاشي
تصؤرذلىاالولامورثألثةالعلمثقاشلوعاإواجبكلىأناغكياعلميهيةاأناعلمأولهاتوله

القعدةثامنعثصرنكطكابةكتعادىكلبغجلدفيجؤتامنجهالعم
مهانعاخاجنمسهحطلنة

الولى411إمحدحالضإجامحيدابنأيثىأوةنرىايمثمالي
41ىيوقاألدااهيرعلىقاضىثرحعلىسسنةثتوفىاالياولالحبقحصيئاممعد

فمجعدنسضةهـحمبهلهنإلموعلىعلىوالسالملصالةواالحإلوديهايهفهكاأقىلصاشية

4ع31نحمشماماناجنمسحئئئلخةلباألستانهتجوطبع

صكلرىمالثعيقاللصيلاهالعالمةوالكنهومحهـيةث

لهسيدناحدواتكلىوالصالهلمحلىدتهالجرأولهايهاألثيرالهرايةيرعلىقاضىثرح
م3خاناجحمانةشباآلشانهحرفطبعحيلمدحبفئلهم
4م21شس

عدرصافصاالءالدينكصلحوءقكدالمدوهاللعالى3ااثمالئاية
تخاصىاكالحذلتهأولهاايهالهلىصايبدىينامعنفيحسينميرقاضىثرح
كتعالحثمابقلممجلالكنىفةوهامالىبوبمواالمخواثكاكناوقصاضىحكبةايةبهال
2م13ش03خاناجساصللنةسىيةضم
الغانضأنعسكثحرةبهاحوالثىألمحادىبقلمممشجلمدأخرىتنم
الأليمال87نع

حالشععلىةصةالمقولبلطفىأشهيراالعالمةثماشهية
ديخهرفميدامإأولهاقاأقالمنطفىاراألطالماألهرأرضرحمحوعلىاصيدا

المحسولههةةالخصولاللةموضوحصلاالفىاثيضااخافياضاقولهلالليابالطفهلله1حمكام
تعيفبغصبهللىفىنعمحةوضعهوازدرادمكللىكؤتهالشالضتقحناثاغمئأافى

7ألأنس81ختضافسبهاهوامش

شرضعلىةةشالمتوفىاللهحبعبسيقيرؤاحاتحال
صألماللهجردلةثاأىالشالرحقالعأؤالعاألثلىءخاإركمىيتحلىالديننهث

اومقايال



9مايويهلخلىاهمانهالمحهتفثمهعئ

بقأنهمتثنكالأشاملةافولهمعايالضهامعطوؤ9اعلىحتيأنيهرنوااعالكاتاو

شؤاالمحكلعرالجعقسابعصغاضروافىابصدرالدينحدأمنهفيدصهـ
ورقتيهاألقىلواعامنتشوابهارالعامةباعحاألموآضالىرتتهىعفهآس

2االشم6اقخاضنأ

االستكااغلضغيساهشاكمةاطالشمارحأؤلهاقالجلدكسأيقةفىىنحةاضذ
بالمممرطصلفىاحهطيرادوفرئطلقسصةاابفامعانيهاويرادورتطلمقصدروالمصادر9

7أنخاجزسالشجاعيةبالمدرسةيولصفبنحنصخطثهـءادملم

بمنقلرعاشصاعرابنصحيئيئ
العضاليةعدارسانةمالحفا

هس



لظمعفهواكملحماعيلم9

اثترفىالعركبفيالديندييلحودفاليواأللامقسحعففسالمنيفانساشوطبأالعالما
غائحاألضدادصغاتهسكلناقسىندادذاتهاذاتكنالمنيذسدلتهاأفىلهاةد

وضيقةتهروتائرااصغاالعالمهكثتائبرابسصوزبهاعلىاالشاكثالعالملحكلىتكم
بماقسىعلدكابقلمجالنيمهانماوياظشوالغثسيغيهكأقلبا

8ألصاواررسواقسمرولمعااةحسآنظراأل9عن63نخ
المعمةالحاص

الالخأيهااعأترلهاالصغااخوانحائلررلاختطفىقاوفاخال
قامامقدكتدابةواالبقاهرآعدصتقرواأنمنبروحإلناوااللهوركأممالبارأو

ميالدلهشىاصهأببرليههـحروفطبجالممهلىدالوالتهاكمضقدك
ربيقوافرجميةلمحوظاشهـمكهاديرمىيدرخفرابرلينيهايةلابالمالوسمةالمعلم

م965ءنولولخهـانبمأنس

ءحرف

سمررت

الغلثيه

لىااعيهابعة

ليةلعق

بنحهية

قعمىيف
يمدلته

ورالمن



59يويمهـانلرنهااكرسضلملى

9059شمخاننانسنةصلسهاالولعثصررجمعثامئ
اطيىالثافهوالمجاتاعملقماأوليمعردهعائلغاقعىتشستملأخرنحةنمهمئطعةق
امانخأخنسعادعهـيتلمإورابعةاإدرسالةالم
0151ش

المثوفىلممينابئاللهسدالحسيخابهنحبأبائاردههائل

مراماالءتالثانةاثاغيراقالىاألشيامذواتاألوتكرسائلرممهشض
ومالعأقامفىانلىلممسهلموداطؤارابعةااالنسانجقوادراكاالقعىايثالثةيهالعلى
العاشةائيهاوفاررهـصعاذقوذيهيرالتالعممابعالضبواتائباتالسادسةالطلية

جاللةنههلهممثابناجمةوقىماشوابساللىميياليهاقخاالخالقعلمفىسعالتاالعهلىفى
ول5انختازحمانهميئلوانبابكطبعةحرويمأ
3م19عض

عدالدفيساثهـاوبانيائقاكليوميهمحؤاالالثهرسائلأ
االرلىحمدوسائلومحصهومواهبندهعواوغالحلللحلىأؤلهاالشيرألورى

االطبيىالعمفىالرابعةحالقاالكلمفىالثالهةالمنطققىالثافيةالعلىمالمقدمقوتغسيمفى
أجنحااخرمباتماعادىبقلمجلملىمشةنااللهىلأافىةعلحاا
ألال67ش5غن

نجثعبدالحضأعدأبصافيثيئ3مةاأقسامفىةلرلسامم
ءأدىبقمأنهصواباالمالحداتعهاأؤلهطةلداقهفىبهنسيناابته
914ءش4أتخاجنهس

رةلصورالهيوليالبعىهوحلمرراريابفىثرسا
عغرةلمجموعةانظرأ

4كغوعةمجانظراألجسامضبهفىثرسللة
لشيغايفتأةثلاابخنيفاقعسيدةأبيالتمنبهاهرحرسللة

عادىبقلمادنحةنمماغنيهنورابلعةتبرقجمالأؤلهلمطلعآحسمابنط
31593ش23خانيمانمس

ألمامالصهاالمشرقيةأهرارالحكمةفىيقظابئسثرسالة
اظضوناكثفوفىلبازافىهـسيهابماوزشاكاطأمنطغيلبنجعرأدووففيا

العظيمدتهإلحاأؤأطميىابنعاوأفارمهيةألفابالالغاايخسيهـاكرئأشنخيوابن
11نسالسالوفىطبعهـحروفحهاممنحةاألقدمإقديمااالعظم



والفلمممهثمةاكلم9

عزةوع

81سمنءغانأبمنسأضىكالسايقهةإقمم

3انساسثئنيلىاجمطجعقوادىهـثطبعحروحرىأةان
اول95الهـنخ

أأهنع65مأناجئسابققثنكلدتسنقأخرىك

ضاسهسصيههآاوطنجمطبعةحروشهـهابحكمجلدفىأخرىنعمكأ
مالهشح36نخ

اإلهحن6خاناجفسكالسابقهأخرىأنعهـغ
مألهمشس56ساتأجندسايقةأخرىصةفس
ضانمىشسهأسانناجمطبعقوادىصحروفطبعأخرىأحهت
مالهـمذع66نخ

م6اله4ش6الخانشاسأصرىكالسابينسشة
03الهشس6ولخاناجفثاإبممملساثأخوةنهه
بريبمطبصةليدنطبحلفجحالأىوئلحاامعياهوحهـارالممفلأخرىعةنع

لوظاثويهصاوقففئيليهامرفىالاصصيهطبنثعلتممهيييالرويهشنة
م4أهيمش98أقحبماىفم

لحامساألثلمحمئىكهسفندىاحاىبئاافنرىسنانلةرلهها
أؤبعدأنعيواهويتهادراكعنءقالجمؤالمناناسأثرأاجبجفرمحيألاتىحيلى

الذء4اءإسكادالدطحذنحةزهمتهألفالهلكثرألا

لهى

حرف



9اللديريهانهلكتبئامنفيوشى

ثجعةاناشاالحراا
يئالمههينالعبدالنبئالحسيهخلىأباشاراتكالثرح

كلدنممةةسثافونمارازكالتهردبنسمرألدينايتأنهصس

اأالانخضانسىوماخواآلخروبأثهااألولناقصةعادبقلم
2م8انع

أحمسنانأؤلأمهاللمبادىائجلةعأهيطمحدشرحأ
صحتىمنأناعمالجالوأئرلاألنامالنثطبهىأاياصأدثهحمدىيهوموافطقابهمايفقخ
بخطعادىبقلمنعمقفجادةلجايعرفيابتالطأنوحرةتضبطهاجهةلشةطابى
اماقغجنسامثىبهاهوا4صاإسهفونهافىفرغمحملىبنخاليل

اثئطقهفطمممانظرالمدمشح

ورنصنعالمقاكوإجقهـتالءاهـفىامحنيهاوهفىاثوحإ
المحاةائرساورقاشوفعهاعلىههلىأؤنهثطكلشرأاطالقرنعيماصحماوىاالرعلىبنا

مننرغالععاراترحضشهافىجكلأشمابعضىحلامليةااهـكمهفىةلسذاوهفئثاا

تأفينوفرغنةفاالثانيلمحىجمطعثرالسبمشفامسمعقدوبحرصابقلتألهرصها

عالحبقلممجلدفىيممةة4حلصالنريخصنوالعثممرالفاثلثالثافيكاالمتقا
هممش11انخاجانس

السهروردثحعهثبنيحيىةلعألهئراقاحكمةعلىثرح
عادصهـبضلمرثنجنحةنصىالصرملىوجودارناظموداألذلىاسبانئياطاثضأؤلهاا
هـةقياآلسوبهعصرععفانحرابعفرغلحسقامحدبنبنقاهبصسنبنبكطا

ألال88عانالخانضانعى

اابخارىشامبيركمحلىوالدزايمسقاوةيمشحأ
كتبكالدشة4دلوأهحارارومظهـرخفيالتايهرانواامقولاعاهـذواتفاللهاأمابعدصأوله

4ام5شحمخاناجساآلخرناقعاسلمبه

ولألاناقصستعايقبقممجلدفىنةلعيناةحثحضحيأل
851مشمانخضااآخروال

أواخر8كالمنضىالطاابهاهوععصامىالمثييئيقإحاحثئرخإ
المحيخاة3برعواخإتالموجمردأعيااسثصهئينابدالذىالجددتهأولهلتاسعالقرنيا
تحويرومننحلىكمرالمحومالعبسابعيىملجهسوصنفرغاثضعكاثان

يطيادلولىف31



لحكمفوالظعممفةاحيمأول

نستعيفابقلمقكلدأتعمسكغضالونضررهحلىئاسحالوبم
ماهولشح6انخج

فىواداينجأليالىولعهاعليهاالىوالتعلعثاترااكمرح

مئخيابىالرجملأللنميئاصااسالهابنللشسالثرحصذاونختلضاالمتو
كثؤأهثائموصفثلهعلقىوحرتذاتهجماللرحدالمهالحللثهـأؤلهثعونجالحادمحعثمرا

ئمابصلىالتعليتلثوأفىللنهالمجةرذثعثطىتاسحدبعرظهرااينهتأمننرخ
صهةصحلىأولاقهبذاكليهاتهلذالحوراارواقىلنبمقامحةوالصلمدلوليهفىا

العثريئهيئبعدظهواالثبةكتعادمحهـقسلمتحكلدأةصفاتهالجلمعقطيح
ام16نحهخأناننهيىنةصحوآسهامق

علىحمبهدفيبنأحمفيأحمللثيغااثإلوالتصفظماممالثرح
عنشاثنلحاثمحرحأقىالضةدالمعفرمحنموههـهمادلسااللةبمحواثتوفىأممحعأأ

اكوالتلديهماأنظهالأؤالاثيسافرالمفصاتواليمآلممحقسلىولموقات2اممات
91ولسالأنخضأنسعأسبقلمممتهالمجلدأاتحصر

نمدحدودالمتوفىمحسثاألبهرثبناثغضسلأثيرالدينهايةثثرح
والدرايةدايةالىفىبايشلرهأولهررسنىاثريفمحيدبنغايفتحشتا

الدعياطىأحمزبخفتوحبنهطدىطبقلملدشظثهخمهايهأبدايقوادكفايتئدا
91لنسنضضانعسلمخداخةلررصضاناضحادنهافىفرغ

اجنىبهاهوامهقمالعلىحينبشطعادىبفلملمجدأضلمحنحةأف
49ال6عنالهضمات

لدينامعينبنثاميرصسينقالآلجمهرصالدينراايةالىثرحمم
تعليقالبقلمالومهفنياعوحمأعادقأصررايةاأولهيئاروىالي
اخأناجفعىةحداتسهعدةااذىصنافىفرغوفوىاصاسينبط
3ع9نس

لتعلالجةفثطاحثويخمنواالهافىفىتكتاغتعاأدىبغمنحجلدأخرثنعصع
4اعن1خاناجنمس

ضلنرنهانوغبرنحوىدمحثودبنصشطعألعادىلمإلبمجالدأخركالنىآلمن
امانعانخاجىطنالوامشبهاحمثئفةس

بهاتغويرأدضعدانتههدستأيفنهواوسافىالعاللهلةتايلماأخوىغثز
نحاأعواكماكئيرةبهاغشالبالهنالكأحهئممفيهماجبدىاارحالث

ج



9لوليهـللكدلخامتمىفهرمم

4م53نعسم3انخض

اانخأجنمسوامشبهاهـعادممبشلمكلدأأحرىفس
الل58شح

آلخرابيعكصفنيتدقهسطنطاكتابفمختعابشلجحرىأفس
الالكأول6نس51خانأجهسبهاهوامشسعلنة

لشاالحرواأهليااالهمبثمثاولهدزاصابفةايةالدافرحي

حرفيبنعلىبنطفىكطىدطبقلمنحتمكلدأاغيااعراامفمقاايافو
أمانخاجنسعبدالجباوبهاهواصثقابنسررسهالثوشجيهعب

4ممشس

الشرافىبرايمامحدبئلدينرالصدرةلمزكواايةلهاشرح
ناتالحتألبيرصاباالمهناةصثامسرئيمصراتصبىالةييموفشلالمثوفى
اصهصفرنيخلعثرواالفامنانلميمىايغهييوبمقأمنؤسشدكنوىاالحىجملىص

داطبحمجلداخوطاقيليهاتقربئالمنعامالمففلمجوإصاابترئأولها
ممنحمم3اتخاضنسلئيرةبهاحثىاشسلعها

جموعةانظوابخارلىاشامممبالوك2المدكورةابةالهلىشرح
اسغق

بخأسيركحبشبنجميىينائهابارالغوهياصضر
أسعدالصريئحمدبئفياتألمجإلالثرعرهزاةفالمتونالهمهروودى

لياصلواسألاياشقدرتهنمبواياتأإلمقأولهنشتاتوفهايلرافى
وهيافىالهياوأولئناتالكللشواصاملتثالرأمراردأودحآتااثمئ

انساعامئىبقلمفإللملىنسةالسالفورواحهـثوناالنوررثبتناعلىايدنابالنوو
61طالعنخانج

لمحلنةسهصفومهافىفوخيوحىاإعانبكطهـعادبتدممجلمدفىأخرى
الالالتع61خانضانس

نأقصدىعابقلمفدمجللىألديناولأفىمشعدرحأولمنحؤها
األ05لنش05خاتخنعاالءولى

اقوكتسعينافيوراللهعهابناررلىأبخللرغسثمفاأاكظب
ولارريمخرمحفىواكاآلخوالمالمضطقفىاهطاحلىقطععانضاثوجو4شئنة

مضاإبيماخررمةعادئبقلماالهـأاملمافىاثالثاممبالمحا



ممغةلهلكلمفرلعدالملم

ااإل9شس15شس

بيعيالتاالطمنايهوأالفناحبرأاولوااللهيماتالطبيعياثفىأخرىمهنميفنآنز

اثالئاافنىاآلخراو4ثرلالطبحعياصامنالحيواالى7خركتايميىأانحالمماح
لحخيقكرأحاكغيرتومعهملفىبهاشمحهابارخ3ىلاينثهىلمهيأثالاعثركأ

ينهلبماببالدحبمطبعدةيثالااالحزاوطذهحزاشنافىاكلىتألها
عفىول3ممن09خنسجنمم

ثيملقألالعينالحوفنا

الولعصطأرلهالصفااضواوصائلدهرمحتصروردالفرالصةال

عادىيقلملمحبلدإتهممةاتثفهالراالولعنسمأاالفقمىولعمطرودؤمياإة
9ولعنعغانمأمىن

عحأحدبنشمالقاألبقأالطراحظواثلحقحاكهعيرنال
فامنأطلعالذدالحيلقهأؤلهمالزالحيلبابافىثالؤينعلىيشتمللنلىوأقىاحبأفثعوا

نةانرنرأمفيألغهاالبهمالمحمديةوالثمويعهالمفسمماجخظوسااليتماألركاثهارممث
دىعابقممقومجيرنمجقمقسعيدمرأفيظاالممىساطانلدادمميهالنامر
أامتءضاتضانى

هـلقااكرفاأ

6كنلىءأمجراذظريفظانحابنممألقصقهـ

شهـلاآلحوف

الدعابةااصبعنسينانانلصيراالأبىسيدفيابىبألح
مخرةمجموعةانظوابخلسيخااريارتوجثالوكيفية

5بليفممألامحسابثواويتءحاالىبهيرفىاصلواحمطالبك
كةوسلمهوأهـدلثهكااطخأؤلهةسنئداكوفىاألزدىوفىأافيثماصابربنموأ

جملدنعمعةبالالمتعلقةاالشعاواصنءبحثيهمقالةوسبعونكهواحدى

رمانوالعفصرطماطحطيتمصهافثرخححمعنبالبابفىشطعادلمدة
9أأشسصخاناجنممىخعاخةيهلم

6غرجمزأمومحةسأظأاؤوأيهيس3الألبلتةدينإأهعحطبكة
عحلال



101يوجمهنثلىانهطهرسهومن

16غغافالرأجمؤةةلصالهيلىاأل
صمارقتانيماوحشلؤصتالبنوهارالدواهيوكراقمىأسكا
33انخجفسدىطبفلممحلمدأيىاطبوافيلسفه
59امش

حرهالمبمأ

6ةغرحهمجمافظوسبعاالنجالمباحثأثأ

ألىدطلمدة

ثؤوضوثرحوءمساتءألمضشابالةحلايادر
اقصعسداشلنةايشوناألبمكلاالنطداوهـثيئلل
سهابنداللهعبفىالحسيئللفئلجألمجكللىانفمهـاأحواللىةأحيفا
أفىلهابدضااثاللؤنوسحةوفىا

ختعزؤوذاتورقابىاألرحلافمناهبطت
بقيمنضرةألربععشبقاألحدتماألؤلناقصالثموحوهذ
صسرمضان

لهوهونرحكبماريقةعمحلىاسحقبمأنهجا
يذكرانيقهوطررمهاألترلونهيفقمكقةالساةيلىاقاعلىماللا

المثيئعلراسابقةلقميمرةاتخميسورقضنيليهيثموحهثمبلمنمهلصيتا
أترلهررباالديئا
تودعلمسارفىببلشماولمتفرعالهأبرعئسايا

اممشأمغانجمنس

تعليقبقلممجمومحةكل
ادد

حدودفىوفىثةاخرأألبهرىبنلمففملىاينألثيراايةالهدأل
صلىمرتبوهالطبيجاتفىاثاقصمانهأؤلهطنش

األترليعوأوالهعطمنهمافوخمحيينمحصدبئبخطفنونثالثة
ةصالكمضله

شتالنةقوله

ناطباتقدكفى
حئنئنةلهوفاته

ءاوهوخبرعواب



لفلعضمقرااررعثعمءأ

المجمرعةئليع
ا

لدينمحملىشاكالعالمقميركلسابمهايةالهلىاشرح
اااقاقهأكضأنأحيددبضىفقمسأدنىوبعبلىقالطفيركطاشعآمبارك

امنألبهسرصثومايزيلالديبنألثمرايةىكتاجاصواالهـوالميىا
ثصابهالمعافىرجهمنوجمهئعابهاألفظ

11المتوىابرجافمحدفيكلىبوالعميدالث4ثحاعهيه
اغاحسهاررصهمقفوأؤلهىامالمنقيرقكضرعلىشفمضه

غرضرروفدوعاشفالمحمسيلمعتعمالاهاعلىيقتدرعمملىكهما
كقابةمخترويقوبهرخميرمنتارباالاسحعماألكرافىامى

11بممنسنةسئثؤلاالءعشودبيسابح
811مممحاعنخلم

3

عادثبقلمشبلذصعه
ددع

بهوهرفىاألؤلماأاشلهأأمجطتحرهراالفىالةثر
اليهونألطمادامختلفةأجسلمنكبامميأنبهوناماوررماجممامالا

بسيطاويس

اصوريودواامنهوعىصهلصممأشايانثوول
ءءتوجموإواتءوشوالاألرقامتأهيإالذىددتهالجيطأو

مىنبعقفصولدأومرتجقاشوالصفالتالنيالةمالصاجمهمف

61م9عخأنض

مخدنةعابعاكتاألحالمبثةوفصلبحكمجلدقهوعةمم
دامح

ءالىأامحددبنحأمدأيلألمامالسسغهكافت
عدالموفىلمأللهحجحهاللهنسألأولهكئتالمتعرنماىواا

اثهاب

رأالفأضلأقساضكةااوأيدأبمامالنقهـأفلأللاصهافت

اكه



هـييييامفهرساالكررأذ4

لمجصعةاتابع

01م

هساعارضيفةتالمتعفىعدبرلثهداألندلعمىبنسلىاابن

والصالمكلىأجباصدافهدوبعأولهالمباحثبعفىالغزايفى
اغئهبيارأرلهملهحميع

الضهيربخواجاخيلىفيمصطئفاضلالفالسفةكافتاأ

االماميزاليهأالمحاكيمفىألفه3صشنهسفىاكوىالبرسزادا
جووياداجبابايك2نافتىالمحجضابثولؤجهناأرلهمماالسا
6ش85أنخض3فس

3

70003ع95أنخض3فيىاخرىعلسابقةرعقهـ
مولش06انخجمنهىمعابقةكالأضىالجموعة
ع9نح16انخجدمنهسابقهأخرىهـهوع
01003ش6مغانج3نستةأخرىكالساةألألمجمثرعة

الفاوابعلابنذاتحنجامحبالعزيهتعبداألثظعاادىبقمنحكلثبحموحقهـ
صالد

لنهبخشحثامنفىاألمجكلوثععساغاتاتحماالهكتاب
ئالئاذدفالكايصيربضالعالمإنأولهتثىالمتوفناسيافي

ذاتهتحصدفىبهضالمعألم

اللهأطالحمهاباولهالسابقهئرأفالمباحهاتتالب
إوتأييدمونعمتمؤامكفئوأداالوحدلفاصلالابتاه

المنالقتالمجقمووواشالسابقةالمثثوفيكعابكلى
وتهجبررلعزتهأشيهمأهللقهلحيالااوله

لمبقوقايخرضأقىلهاالرقاالئرلىةنصأاكهابي
اداالجوهوالمفالقيثبتانفاسدلما3هوفاسد3اررانتانكا

مىاالرسعطاطاالنفمىعلىكابالمهمابقهإلؤافقعيتاشهـ11
طفوألبرأهيقققاؤاماوعالموشرفىالأمراحقنامقأؤلها

يركمذألسمفهيدوشمافىتاقي11المءضأحثميتملسقالذئزهبا
كايستأهلىدتهالحدأذلىالسابخقلمحؤأفبياشؤواتياجهة



للفلهمفههمقوااعيأ

جلمرتاتابع

لةدوايؤببكدوالصال

فلهاتحدررالفعلسئأالسابقالؤدفمهـررشصعئعثك
مماورحداافهزثععنيساسشيأأوئثشيأدجباقوللوصبألمقدا

لمفدمبمايغألطراالهسئعميفيه
أيمىطارلهمطاقالطياسمابعدنفيمالاحوففىفصل

حدياشوراأنناشأفرلألثةلىدقااللثرهراأؤلهيسوفا

ركير

استعلىأبلحمىاوءعنملجهاعديالتعأل
حرفمنبلزنعرربئأبايثعامحقالأالاقوصمىال
أهحاالرسطاطااطبياسعابعذمنتهاأللا

ارروهرفىمالاورسفماثامسطيولمىرحثمقأخرشاآللةإلصج
فييالذى

لددنهاأؤلهعرقهصالبنأبيخللمثعادةااإلكتاب
قعممهلمجصاثميهأولياوخبنعمهانللقإفمكلما

نجهسألهسينابناحماالىيرانلىألمجاألمجلهعيدبنب131
شينامحنابنياوتوجوابراوكيفيهللثااجابةاببلهعن
اأاج41هالمصدمثاتظانمةحافيةق

الالالألش6خن

ا

فىبالمتطوفالمعراازمحمالىمووبئالوينقطبألكتى
شرحيهمامحافىثثاالفحارازصونصسيرالديانبفيهحؤئهىضونةشفانتوفى

ففالرابيناعلىوبصلىلةصلقوالحهررالببأؤلهافاشاالجزتجودالموشاواتاالء

بنايرلحرىالتقرطفىآللىمينطلخرسانهـموفيهأصقهمرعلتاضوحمنلهطتىاقسم
واتاررولىانهالتاليخامهبالتهمستععنينإطبجعياتاشرحفىنفيضأناألن

رسالةبليهةشأواخرالمحومفىمنهفرخدبنالدينقطبعطعادعالهبقلم
ولغانجسرووضاغقووصيءقواأربحعلىآمىاعياتأاقخيم

7أالالشس

المحصل



اءلويهاطلدكمنانةاامتمنفهرل

عراوازىحربنلدفيراماامالآالردمقوادجمافىصللمحا
والجواهمعراضىامثمابهههـعنىأحدجالثالمتعالىصطنئهاؤاأغههش
علدفىنهغتماالراواألاتلواسيموةماتتفىاأركنغأر
المحتنصرةمنيابمدرفرخادكيألفىالخبلىانلطيببأأحرربئعلىطءأد
ابماذحمافهسئثمنانوالعثصركنمشرهـالمساالجعةأ

ونهـزاىسي

شثنةالمتولمحفىديهم
ارصفالمأبحلمنلثانىاحلم

مجه

الس

مالى

ي

ى

لمعاكا

ضأاسا

فالاثرح
نيةبدايههـده

7إلاولشس

1أوندىسحمسراالدينسلثبما

فرحسهيئبنحسنخطىعاثظم

حئتعادسدسىف41



والفاصعفسثمةاحمآء

بيئمغنتإلضارمنوبضثلهيساجيعياتهوالطاثنالقلىولخا
851مشحأم5خاقبمأضهوامشبهالبعفىعالىبقلمأ

ال9كرةانمطبصمفىأنظر
امغرةصكوعهانظرلالممثقيمأنهجحا
111العثرلعالمةثالمقونىلهمالةالمقوالشوخموعلملىاتامسعادانيلإ

أوله4آسئمألمثوفىكطاثاالمحرىامليااالروأسلسيىمحدادبنالسيد

6لكأنإلابةطرازععمادكاليدبزينظلصعاوالتالملافىاتعاداعانانيلديامن
4م61حع5حأنبمانممىعادىبتلمنحجلالأة

4سأنخاجفسواصئىءيهابعضعادىبقلمجللىإبمززأخرى

حر

صالردالمتوفىري

ةيعالتأنمم

أاضنمس

اثا

غالن
شحة



01اللوبهانمثلىلىحمبخثيهاجمتفهمن

اثنومحةاقنعىاثقممم

ةاااثحرف

خطيبجهواكمصهرعبدالمسالملدفيادثفنألهابآلدا
عبرالجليلمصربئفيالعادىبقلممجلالإفىنحةنهئنهتكدهاتاطأئرلها
هخانضافسخةلهـعثربيععاآلخرمفىتهابةغتاردممماسادلي
3618شس

فيبحيلمولبئمحرالدبنهمميىمةالعالتأيكةفثضاابد11
الموجورمفاطنةشرصالمتوفىنةألىكودالمولودقلبلىامفرج

م6نخعجفسةدىطبشلمبانأيموومجمبهماحزآن
2ال5شس

جعفرأألمجالفضلايفةامعةءاالمحنارةباأللفاظةلمفالةاباآلد
المولودفىأالفضلىمجداطاثلفانحضارالخالؤةثحسحالبناللهأبخعباللالنةاعسثابن

نشرآاهـالفائحكثصرمنفىساألحمرظاهرعهومباىاثعرفىخة3سثما

مجلدفىضةنابخمسقألموزبحلىسافىالبيارحيمعبزافاضلاالقانهاافعبرهمأ
كمهاآلضعربهاألحدعاضرممفافرغاللهعبالدبنطعادىتجلمأ

أ43سم02خاناجنعمى

أبىينحمابحراالقطالجطشقأيييفمأحفىالمرحاركلآ
والجنهاالذمىالقالمحسددتهأؤلهاثلمتونىاالحنىلىالشهعبداللهدبنعبدالله

دمجافىزنحةثارهمبأخبارههراوهايتعلقذكرالجنبابأوأربعينماثةعلىرتجه
بيعرماأوالفىمثهفرخاقادرىاررصاالىفيلمحنعبالعريننجطعادىبقلمأل

55عن6خاناجنمسشدانةفىاظا
ذىمفاثمسخهلفرغبالشاطوثسثيرالعلىطشدىطالبغفالمجلدصأضنمهـة
8618س01اناجنسنةلصثالقعدة

اةففكىحرحةروسالمعتبامنتارهياتآ
3584ش4انخاجىنلألديهمةحظمل

شضشلهافشدمتوبثأيفازاالنجاتعايمفىاالبريئ
أالانخاجنسةشاةبمطبعقلبرالقوفصعنبأ
مس603ش



طالثئوكةالفثودل

العسالمتثعهابكألفعانصيالماياتصوبحلسالماآهلفاقي
شنشنةبيرالمرويرفىلهيقىاايعدىالمصريجمرالمجازنكدفيبنأحمدبخكالدين
جبرقكنإئصرفااللواااالثنينيوممحوةكعراتونحبهاكةبيرااقيممنثماأبمحاللةفى

أااذ4سناحمعناألونحالممومجعلالذىددثهالحأؤلهبالمعالةدفنعفي

أمسهةاانحمنولصحاكصرظهرواابينمنهوفرغثرمضالنلصمتأليفهفى
كةتاسعثررجببعرا8بعارامكتابةكتةدىطلمبمجلالفىةشئيزكورةا

684شس51خأناجفيى

ولىاايادىنمحئوبعادسطافىكأبةغتعادىبلمةأكدأبةأخوىتحم
92ألولحام9غاناجنس4تاكس

صدسمةإحلرهوضظأللمالفرالصهلمشلعهاليمأهلحافا
أولهاىإنبااورهـمخطباليلصدبئبنلدفيابكثصلسالدينكرس

ثردحلمصاوجزرفىصاحيخأيبتديقولكوحالندين
امخهـانبمأئهااآلخرلناؤاسخرمبعادىهوكلمجلونسه

أحى



يىيهالخدتجللىلمجاقهوستمى

ليانجحعةبنآحمعلىبنالأحدبنآ

بفمجالدفىىنهموايطال

4ول6يخيم

مةلمتولعهكط

لعس

يينقليأاعدأباطيلخيلييناالبةمر
مبثانةلببيروتحروفبح

101

لحولته

اث

نحهبةلكلئلىى
دلسسهععهمى

حماءبوقآا
جميهص

ويهثاالالصس
اصررنحطكا

روتنض

ان

4ح

لسء

سعحة

الحةسهمه



كهلشهافنهز51111أ

مالدحألهدح

آ8إلههاالانخالخنسأسابفةولمحأكه
م8ال6نصإلهمأنخاجذسامابفهيالأحرىرونح

صىأتمهـىاايقىتألصغاراللألهـالدالمحقالرآلمحثألأواأوزلينان

ديهميهـتألكانيةاالمبالمطبعةببيروتهـوسطبعلفأيماألميجسم
66انحالخانحمانهس

وفصسعطبانأالقرلوتخطكأاالسؤاالجللرلثمادأل
58مشسخانانحاياباورهـ

تألحفاالجمالونحيرمعنامحاشولمئخيومالمحعاينبنىاحمالطااوشعاهـأ
لشافاالحسينىبديرىاأصلدفيالشهـالببىدبنحمبنلديناضكهىحاملىأصااسيالتا

عادمحهـبقلمممسبهلدفشةمالااااالامتهاأوالكةاثاياطبثىالمتوفىالدمياطكا
61سعناس4ملتاضافمس

فىنءاشنهرثمصدهعهالالمورىالماررئهاحربأركنيدةحر

8شنهسلسنئنةالنيهـادىكطبعهشحروطبعكهمنهضأأ
أ11شسالخن

عطبعهحروفعطبحانةاهلبعضعنرةكالملىالجريدسمخفئعثهرةالىا
94مش17خن11صنمسإنهسىأأثهلاوادى

اشجبهعرأركشحيدةبربمطبعةحروفحثلالمدكورةريداغرثالث
مأم3ش3الخنصجحما

عترىراث4دكريراااقاليهءانظاشااأللعماساأ
61عنخ31اذسسثاجقلوالقبمماهـوفصحطشه

م3ع6سلش

اكباساأبئالديندبلثمهأبسالمواهبأبالدكتلمحمرؤحتقهـأسثأ

وأحابخةلهصأسصسفرءعأبلءحااالرةوشيومااشاؤاعلىأارىنرراسا
مسعسفوحاداالمهالومفرخخرمحوبنطفيعاادىبقلمحالرلممهمحنها

اول46لف6اناجنحاانة3سث

عدبنبنولسفبفىإبااعبدحمديناللهعبلىالبرفعتألسثلى

عنهاوأحاب4إورثابهاالمتوأفسىااثوودعصرلبماطاوقالمتالىعلوالط



111ييىاكلىانهلنهرسا

إليمنحم3انخاجفساثاطةلعىااللرليحكتابةكث
زربقسلمهوأحلجهادارهركتأتانعرلابابأسأ

مالانخناجفسحئنلرجبساإلخعيرالعتفىتاتم
اال159نخ

بمطبتهـونححوحهـهيأضالئاشغالاعوميةالهطرإ
ام3املإلال6خانشىرمخهشسوالق

م91مشالالألانخاجهاسابقةكاأخرىنهمنئ

للعربيةالكأبفنتكليتسييلمفيدقراعواجديدلوباسأ
هلهسكلالنيلادىبمطبعةرصمبهـطبعىأأفإآللمحمربكالمعفبأدؤاعهـا

4083الح6111اتغاجمى

هقرالتربمايهاتثالعرةاطبعثسهيلىالمفيلهثاالسلوب
اجنهـارجمرالطبعقينصالبونمماحمئيثطلمحمداؤأنارلعهيةوا
191اهشس115خن

اأاعناهمخاناجنسأخرىكالسابقهة
ا01491لطع315خاناجنسابقهأخرشاكانثضه

71191نح415خاناشفمسأخرىعلسابقةنهمة
لم71111نح515خاناجنسىدةوىكلأمةن

بنأصالعسيمدهالعالايفتابطاأبنجاةلمطالباألسنى
طئدىمدادجمطبعةةحرليفلعثىنحةااضة43سىاقونىدحالنفيز
اح5163ش7301خاناضافصنةاكهه

م6163نع301انخاجنساسابقهوىصمأنسة

أخاليئاافثأأتعبيرالمناماتالعباوقانحعلماالشعاراتأ
المحلىقفىفيهروصانفخثمطينمند3خلقالذىللتهاأؤلهـاالظاهوىابخحاه

أ65النعخاناجنهمىادىبقلمميأ
أول75شس8خاناجنثاعألضادىقدعاخركللفكلداصشة

أا56عالقخأنضأنسدشاطبتلملمدأخرصفىة
أهدأحدبخعلىأبالدفيققاولأكؤاحىالىهاواألءاللثحاوثا

ساالمألهةاتأليفاميممنئرغنةصسىالتوفىاتريرداشالفىاقادراابخعبدا
اوعأالجعةوم314غتممعادىبشلفممقفالخهثالمحرمعثزن



11

ثاملناسمض

ءألاكقترلعتربنا

حملىلثهمدءثبعوت

اطعقاأبىتاالكمحفىأضالفيهواحاالضالئصاللته12أثرلهاسالساثىدبنأبنأ
عيالفىةدحباباخسيهأعلىجعلةيهرمالمحايذصهائمأضىألهطيآهقاوأطصكرمافا

لتافطايرآامكهافيفثزخرىاطالماعجىبنصدباممعيلخطيادىألبا
84هنع9ضانضمااكساشسنةاخرالحدىذبمفيسأمىرا

إسيالمحدبخحدااكألمةاايفتأالساسكهالضراطشاعها

ررصارىوأضرزابرزنجىادولابهنكبالوقللوسولاعبالايدبنبدبخارلسول

نهفئنؤرةااثديضةتتوا4اياألؤئطصعدثاشكلثرردبعثمقرذورأيااللجعةالوا
منرخةتدشئفىإلدنصباورقاضنمىحأونروأطأو8اتمفاافى

ثنورةانثبالملىةشتاثروةازىثههناضوينالالحادئااألرمتأليفها

اتاععاربعاانةمنهايومغفحدالهنداوكطصالبنأبكماغدىبقلمكمجادفىفسة
المعن3خأناجىنعنهآساآلضعموةوالعثصرين

8عيىامقامشافىاأفقيهادبنأالمخسفاأصةءامسااأشراطإ
عادىلمبمجلىأفىعنعمابهاحضةعرحثامنالقئآوقىثصرءلمدىاطاقرقا

8ال4شم5خانماانس

أنع59غاتاجسادىبقلمأخرىأحةنم
الممنخ31انعىلةإييداشقهـاتكابهاادىألبقدءوأشعشة

ممرلد

سا

مثاء

ص

صشمسحرمةبعى

يهميألهةعيولمقهءم

سلئهمحح

نةلى

بعطم



311لهافليونهالىكتبئفهرسثعن

المانخضاهشكباآلسمتانهطهحعحرو
82ال7ع

82الألنعمخانخنحاااصابتةنغأشىكا

الولنح9صانبماسناسعابقأخرىصمهئ

الدينصيأللالنظافتأالمائىحاليهمحمثبحبماالمحالمأ
بهايمكمصعلىفيهتكمكنىقهروصدهـاأولههـالمتوفىاأبربهرالسعوطابمننرحمبدا

تمتكمابهىدطبقلملمدأنحجحنسحةوهانفىآخراولهكأدفئلناسابيهقصيرناعإسى
اإلسنممخانخماانىشلمهاوجبأثااالثنبنوم

موكدوالأهـرداقهالافىانالمححيمصرااهبااللهبنبماعالدأل
االصاجمهأحرئاجمداللهالديهألثعهابلشيئاايفتأكراناولرصبهروافطىبفصروا
رفالحكوانيوبكتاباسلىءوهوكضابكلشراماارنألماءمنسالنهابارالث

ثافىبعالاألرتأليصؤممنفرخإلمحدعيناأوجبلذىاالحددتهأولهغيرمختعرولبئأنهالا
8خأتبمانحاىعامبلمدأنحسنيهنافةالمحاسةاىلشي
661نع

فنألحروبحممهيلىزعهقالصالحروهابراصدقاتاشباعالن
بميصهمأشم5خانضانسضةاللهصعطبعقلوالق

مأم4مش9م6خاناجنحااخرلىكالسابتهشهن

لفثعرمعألديهةدثاالمنشأةالسوريةالمجيحهأمحالىجم

هعنقاالعلىعلىيثلاألولنرابجورومهااواالنشااةوصناطايهاظاثعمارنحوخيماا
محالديهشلةيروتوفصلمجعوعةدمضقافىانورئنأفافسلا

0584شساغاتجنحا

ديهميلم98وول8و8الرطاكةلعىفىأصهاالرى

بكليقأبراهبملعراالغهالىصبهافيممطالاجممكنشكريفهسدكوتالسركرلنلوايم
م5114اتحال5دماجىعمرحروفطصور

م611اتعال6خن3اجنصاخرىكالمحابقةش
بنحيىقااأباسثوألطنمرإأبىءامسالمقودلاافةطاهقاا

داللهأسابعرآوله4تشثلبامنقرتالمشربالدبالمحاكأممقلتوفىاثزاباسء

لالدواضعوراةأتافىيهمأوءدوكؤبودحامعاتباظهاضنالمدالهمقمأمامح
اولالنع9خاتصاأحماىادلميغمهـتبديالهالمطء

لمىلسادفهـرت11



تالتمرمخةالففوآا

شكاضمفضدىالخايهتاليفملبراتدأكزتدالسيامىتطا
رمكلحرمقوعةجدي4سيلنةريهباإلسكثههـفصطهعةزص
اأامشس364أتغاضنحا

م869عن406شخااجىناخركأكلسابقةةنمم

المهالروألؤاعافنوشهزافوادروامىمشةموكتالثولأيلىليلألف
أجرابصةاةدواعظرونممارفوافيثضذحكمواليكلوعىخيارباخرالحا

فيمحيطالعثيئبمالصرجلفالاةلمال111هـنةشثثادوألقجمطبعةوفحمتمطب
4اجشسثاضغأوابرويإادوىالهيربقالةثاارجنصكب
أتهزيبافطر6الشس81خن

ول6عن91ضأنجنحاأخرىصاالصايقةةنمصنجزثافى
اجنسعسشحنةالهبياطبعةباأحروفبأخرىنممتى

61هولشسس13غن

اجنسىةأسإلبمطهعتعرفحروفلمجعأخرىعةلهه
49691ألخن

5691عنول8خنمشافسكالسابعةيناهـفىأخرىهنعم

م58منعه8خناجىهمجلداتأوبعفىقأخرىنس
مهمسنه6نأجفسةاممهابةأحرىكانضة
3ول5شس055ضناجنسابغيكاحركطأحة

اضنثلنةصلهيهالطحقاوبآحروتلمجعأخرىنم
م58هشهءاخن

افةسنهبدارازقطشفيمشبئاةعطبالصروفحطأخرىيه
013ال8ش46خن4شنحا

امال9من946خن4صانعساخرىكلسابقهشطة
ام080ش056خن4اجنحاةأخرىكالسابةقيتز

امانع156خن2سانحااسابقةكاأخرىفصشه

أم80مش6همخن4اجنعسابمهأخرىكالمة

اجنحاشتهلضةجمطبعضفحروفدألطبأنحرىثةن
مس6منع01هخن

مع96أنعاخن4أجؤسساكقهأخرىكانسمه

ةالف



511يهيوملاأنهلكافيوستالست

بئلفه

ىلىىلطشهو

تثععيرلفيه

حرط

يرح

طب

بئظعربئحكرألبىحعماالدينقؤينوهوا

اصمتيناوقسدصاوزضةثىخرحليثتا

المبمالمبدىالحللنهى

دتنسبتةحرىكاهـةمه

سحهمرىطهحرىبعحولصحة
لحن

دننجمهـىةخرئكاءحهم
ننههىسامةحرىشم

نحمابتةخرىكاهـعلس

ننمستهحرىكاسات

الصاتخاالسالحؤنءشامي

ءمهنةلهمسقسمةىح

ادنسسقهحرف

ننسلكاحرىف

وء4احوقنافصقلىقوبانييلتف3بصوص

طحها



للفثوثراثمويأ

ليددثهافىلىآع4حدفيالعالمهامفتآلاكوحعثىلمظماأأل
بأوصاكنارخقهبذللثهايتعملقومايبممنجدرعايحلامايهميةنضبطلهحعزفحدعد
محدةاشماولىعللىبتلمجممجلدنمممخارهاوبفيواناشوخواصهاومنافعيااطبعمى
56لتح61ضاناجنس

لحنالمحبرأشيراعفىمحمةعلماتألعفيأالهاأنغاذا
الىظلماتاممنافاايخرجالعكبعبرعلىلأقىنالتهالمحلىإلأقصةسهاقوئ

العلالدلىامايشاعابطاوفهءقمالدضاحهتاأربعقمقاعلىلىتسثممةمتكالطرتبرنا
اشىيهاخرمعأدىبقلاللىكننسةاتالدسبالجعشاذالقرآنجمان4
61ص46خسما5ضانج

عرئاصرالدفيتأليفهاوالمصاأسلألانىهلؤاوالواضاي
رتبهاآاساقزولاالمااللااظرلتهأؤلهطآنخهاستوفىاالفئردالمالكلا

المعلوفماللهعىسعدجمنكظدعهـابفبهلمدأنسوحاكهأبوابوحمثرةفثيةعلى
1618نع11غاناضنثافرخصخياشثاخة

طبحاسيوطىأالديخاررالليطمسحالنلنعديضاحا

4584نعهخانأجذسرشثافةجمهـ

حرف



ااأليويهالخلىنهلكثبئالمنفيرس

اثتافىمئوفىآلسسهالموودلىاررنزيهبماقيمبارهوالمدثشعقىالماائصجمضا
مجلدنسقفىصتعددنوقكثرقمنمثمكلعدمساثلبثشوعوضةشثرجىضثصر

االلنامخأنشاصاآلخرمهأخركمنسكادىلمغلمأ
أحماللئاجمدالدينالحافظقألعفالطاممونفافضلإللذاللماعون

االصاديثفيهجمعحالصعلىرونتهاطأقىلهنهصالمتوبساأهسقالنىبئافيابخكللى
ةدىطبغلثسلمدنسمءألوابخةورتبطبىغررحوالواردتفالالعون

ول88شأاتخاجذساآلصربهاخركمن

ثفكوفىإلالليرطحةصداألوالدلىصدءكباداالابرد
الحهيائهأؤاصثاثموفىمشقىالرناصرالدينمحالفيالدينسنبلمحالنظاتاظنينا

مصطفىافشىسصجملمعهـصعألطنهمشاغوقاقررفيهطأحمادلااماط
مالء6عن588خاناجنسةثال

مألمألش68انخأجنهسأخوىمماصاجمةنحهنى

محدبنلدفياجمالاالمامفتأوالحركهلسىاشفضلىكهالبرأ
المالشااطدلتهااضونصشاثترقىافيىلهبمثاععداللهمحدلنعرفيفىجمدالرحمن

مجروحفراكرشوافاروغوسىلىوارعاكنضلاألنرلطسبعةألواتبهاعلىرتالجواد
ابع1امقرامماينفىالبركةيخاصبهالجإاثاثااالمرأةةخؤلوخانضلفىفالاالعهار

امسادساالبركةإفظنلتدينابعيخاصأرفىسالحافعالمهاطإاالرفىاآلارردمنة
هـمحادبتمئخبلالأنخةايهدسجهفىالسابحدابهأدعدودعوافى
8مش23خاناجنحا

83انضاجنعسبالحوكاتمفبوطةعادكطبقلمشجلفأأخرهـنسه
ول8النص

ءااالشامانخاجسىمحادىبقدأخرصفبىنصشة
أكمطهيى71قصهعالهدالمافالؤإلاارساحرامبروإ

ارفالمةفظالرههنبقوارتلحثلقعدةادكام9الموافقيالديهلسلمحثنةا

اأجحامعيالديهالحتولسقوعطبقحروفماضعصيسةيةمواا
33ألماءنا309نا



هكلهلممنولناالأل11

تالا



911هـإللحديوينهالكتيفهرشآالمق

مجيدفىنمهشةمجلمماثألثقرأربعيهطورشهاضلىعصنلةلليهععانيفهاتأالشدأفى

8اس4مأنخاجنممحيدبنيماجماطتطلىبقم
يوبنميغاتأامفينتاياتمالمواالغاظرينبهجأ

صقنحملىأؤأهاخلستاألؤلطوصبهمرثوبيعاثموالحصهىالمغلىاحبنفيصابن
العلوىنعألماعلىفيهكلمكأسوبائبالملكوتالنظربهطسدورنأرلؤرقلىشرح

الموسينيىوشنقكطئحاوأقوألفيرفعنقوئاأمناخذهادمالمحهبتدلدنمنلسفلىرا
عشرشععباقسالمءارايىمتأليفهمنفرغوضاعينوالمؤوخشالباعباراتطفيئتلهـلم
األؤلليعرككايةكنغبصلمجدرولىنتمةاالزعصامعباكةش

8اال4عن61تانضانعىظابنمحيحافظلعئمعهآبخط

محوددكابنبكرفيقتأليفيةرأارأسبابايقدنئلبيان11
افسىلنهلالمحيمحاإثطهعهحروفحطبعأناهالمابلناشييرا

مممشسم3ضأتنجه
آم4عن8م4انخاجفسأسابقةاخرىكاةلمم

متخاصودالمحمرأهاكثضالحاللتهأؤاالشةافرءاليمؤبيالزالمأ
إول57سانألخاناجنعسعادىبتلملمحبلمدنمهشهلنضه

انممىحروفشجمأطهمجلمدفىمةنملميهاطالبينةثى
اشخانج

ألاتااحرفأ

الاألطعاؤررايااسجتاجوفواامداجرأحآفىمخريراثقال
الذىصملقاعأؤدهشئنةفيرفىاتصااكأثرربنجمااينالىهـابيئاتأ

فربميصالبعضصنعدردتقالمتاكساديرخلمتمجعلبأنهـوهبهحملةخثرف
تحتمهكمهأبةاالجووتدقيقالتمةةئأسةاالولىدىطبمثافىاقإالصاة

افمى4ادى4بقلممجالدفىهةأاعأشجعتهاتأليفالعفاالىذالطفدعافى
101عنهمغانج

ضدنجانلحىاأبىهلؤرالدينتأليالزألزلمولمنلمحازأطايخاصحصع
رأمالحأحموزكاللىتباركاللهأولهنهلمىسطاررلةحرقصفهأنرارافىمحدقا
8اال6عن8خانضانمعىعاركغبقلمنمثةأ

ضاتوروشعبانروجىلثبمفىادالياةشقراالضوانحنأ



ثوعهأثالغنونام

حروهـشجمصحكلطععنعمنئالعاضرتالقسكاالمنافشاازىسأحمالفيالشسثآليف
المواعظعلمانظويمأألإلثح6الهاتخبمانساضة3أ

م9الالنع6ولانمضاسنأحوىعلسابقهةاانم
8ااولنءمهخاقبمانحاألكططيلمعأخرىضة

سدافهامالمةاايفثااصليباأهلاردسفىنبدايةث
إلنالذصخممناصيراألددثهالحؤلمااسحالالقرنءعيطمنالميورثىتجانالترععداللهابن
علىءىعاممألبغلملمدنحةنمممنةسىيفهـااركدتأبىابأتسعةلىرتبها
09مهخاناجألمعلبنشانبناليلألمجا

رمؤضانعثبعواادألاليلكأبةكتءك4بضلملقةالىىكاأخرنحةفى
93عشسهخاتاضثساكةث

ربيعمنثروالعالرابعاألثتينكأدآللومعتعادىلالبةمجددكافىأخرنسص
6111س89نصممخاناضنهساسحاألكفل

8331غاناجنسسئعهآحروشهـطبعأخرىأةنهم
19461شكل

حعة

عورصوى

ىله

هخرىكاهمعامهل

س

لته

جودائغئهشمرطا
أنخاجس

منخربهاأخرىسشه

بنسلمعأأيضورط
نستانة

أتضسط

باخاستنصط

اصمنالطنلنسسح5ء

ش4خت11

اتشاكتى

صى

عي

ةنحمامحي

المجاحماه

دعطشمكل

اشبهكلراليفنأ
نسبقهنهـالةبن

عمةأايف
يمايقاطفعة

ءسحت

بحش

يىصن

محمدمثيحت
حما5سهق

تحفه



اامافليويهالكتمانهمققهرسث

حالتثمتأليفابواألباآللطيخايتعآقلمبله5ااذوىألتحف
لهاولجدناونبيشاعإنالئرالتهالحولأؤلهاخهحمداسهالوقىااهـجاحماداأحمأحمدبن

ئهايهمقرغسعدالمعلوفسعدبنعدينبخعططهـدمفمجلدأهوأمحابه
كأولأالنحامخانأجتس4آمرجىاألحدانللممس

أجمبعأيبةالنمدتهاانرلهـاالختارالسقرالنبىتحعقنروار
فرداسل3فىفألمقرمةجوضامحهأجماوأربعةمىتبقكدمقدواصيادةااخحازشلهبمن

لىتأفىأبالبدالمثاقافعهااوإردةاداالفىألؤلالبابواإلرةوالدد3واكافى

ارالباسالرابععايهولسلماللهسلىثعبهووافصالؤسلاصفىالثاوالبابوعيتهامشر
ابقدمفامجلمالنهوتجديدهذكرالمنبرالفمويوقوانحاكةايهباالمجاورةآدابفى
4الش996خأنأجسا5ذمح

الحمنحمدبنينأصإيغاتأفيلمسابلبقاأجوفىلمحانلاتحفة
مجلدفىشةلحاالمحيطلالنتهاأؤلهاالععاالقونمنعياهاحنقمحماالشمحروينلىءابئ
4مأ9ش05خانش6نسىنةبمصوسئحروفنبعأل

9مشح5خانأجنسمملسابقةأخرىذكشة

أصاشيئااكارفمابالتهاتأليفلالسواكففعانلفىالسالكتحفه3
اشافثعاررصهـقلمثعجنلدةنمعفشكاثموقاكثالزاهدانج
12شس65خن

روفيصبنأصمحيدبناللهصبألبوقىهقالنفوسسامراألتحني

المحيلتهأؤاشدناجدموالئامنكناقرن1منمحاطاألدياذإتاالخاهمأبط
أدرهقنهومستالرءأخبلرالشاباباقىرينخسقوعثرتبهاعلىحزيالافضلاسوكناالنى

نرغلرموداحمدبخعلىبطمغربدقدمالركالفنسةأوصآنيننوعايسضلى
الهغانضأنسحراكةنمهاألؤلربيحمناأثااءكالعالثاقلمنها
92شس

صدسبقيوسعنضطبنلفهاحمدبكلبدبخط4عادىبضلمأكلأخرصنسكة
111اجفهسمةثساالولىدىهطعثصرمنسالخامنهافىفرغاالقتكرى

اولالالنح11خن

ثردالابيعومناحشرينواامهعلااألحدمكأبةحطةدىعابقلمأخرصفبكلدأمحةن
8اال8شمخاناجنمسفهش

ااجنسىإةسهوفعجمالحووفطبعاخرى

ليىسادفهرس61عأل



اقنوعقلفنهثاه

امنعل6قخ

91أمشح3الإلاذخأيمنمسأخرىكلسابقهنمهفة

708شههـمأنخشما6ندأىعلمممابتةةاشعف

م8الهخح355خأقاجنميىسابغةأضىكالشة

مول85شح55نةضااضفثاسايتةأفيصاكهتس

العميديهلىاثواليههممالنعوداألصارراألخبارالقدسبهنىأتحفقالمرضيها

هـحروكلطبعةمنبئيجمارالضرضادمىلعداعلىأشيئكاالمحيلىخبداالشيئأيفتأ
مه3اله9غت31انسىئخمةاومبهةالثطبعة

اناىنمطئطبعضرفهـحروالطبحأخركالة
م28علهولخن

185انخبماسلالخعالمذممرزهالمطهعهلطبحنحقأخرىفى
مول5شس

م688زحه6انخبمانسكالمابقةىأضة

م88الشهمسخأناجسكالسابقةاخرىنممعء

نسدضهىلالرازقععكاناطبعةهـحروحأهمأخر6ن
م83ال9شس001خاقج

083نع109انخاجنحاأضىكالسمابقةنحةنمه

رعفقاالنجليزيامئبهاشورفرةاودتنحرواكلعقاثريد

شحهانديريهالطبعياحرونحهـطبعنئننيةالممالمعحهتلوأبئلطنىافغدى
05633شسا65خاناجنهس

1563شاألهخاناجنسأصحرىكاسأتجةةفس

وهبىحنرةايفتأقالغزسماويهاتعريبفىاوهجهاخفةأ
صيفمنوىارارتشافومعهاالقبطيةمعقايينالجممرسقمارةبيةاساأعلىمخوجقاافندى

نساخةشعطبعقبوالق4حروفطبعنصحةأضاألهاوىانحوالفزا
اأص3ش4الخانج

311نح4أل5بخانأجىأخرىكلعهعابقةةنس
أم80نح6ماانحاجنهسقةاصاأخرىكانحهف
أم900ءن6س5ضانضانممعاوشاكالسابقهأشة
ا010ش63خاناجمسمماسابقةأحرىسهأ



11ثطدييىلغكافهرستأعن

ارئشافمعهاوليهميالديههةطئاجمدعةرفصطبعأخرىمعض
اع110ش7السانخأجتسارارى

مغلمثسالمقا11تألفمقشعيانلغصليرقاااممممقطاقحفهـاال

ثالالالبهايوبمقالمئوربمالمولودللخافىالمجلالوعاارالدينناالمااللهثعيئورسههط
سةوخالهفييأخألصةمناصطفىالذىالحاللتهأؤلهاطتالمجةعئرزىرابع

رسوأوللىءيهألمباقططفاألترأطالمقعسلىمقملسدينوتبهاعلىاثثرسوالكرهاأئ

بغأنحبهلنهوفجبايانمنلهصانانطإقابلينحايتعلتىالمقصايفافىمانالد
اجفحاسشئلشؤالسلخالخيسىجمىمضوةبمةضغتدىط
م0818عنممضن

ارسالملىجاخيأصسحرىفشافوسهايتألمنؤلبيراتدأ
اأجذسبمصرسمنمصنهاآلدابيمطبعةوفلحمىطبعنحه
م812شساال9خق

ماول6نغاولخانأضذمثاهلعساقأخوئصااتم

تعافكالعبيودههحيآمتمادلزمكلسبأاكلنتدىعوأي
بمطبعوفصطبع6شالزدمدافدىالعفرافىرمايطلبفهضرافىمب

مسم6مش69دعانغاجنعسسلؤانةلوالق

لىءىافضاوصبنحقكلبالقىةلقافيهثالةافىبعانثدكراخ
انسةءئابجوالقهـصماحروإلفيكلدألنمملهئننةاالتونى

9أالشس86خانح

ممم6615خاناجئهسأفيىكحابتةة

حهنرطةوالىمحاوراابةتعبفىروهرتبمرقعصهخيكىتأ
169اتخاجسشثفةهـوألقعطبيوفصدلبأ
م0663نع

لمطهرالدفياوفاتأالطاهرلعترةالفاصالتذكرةا

منأكثريناياحداكابقيومكتهادبقلمتجلدقثترالمومبئسقءاافي
اضؤاثواكباااداحداهاكيهاامشهاحاشيقانوقيةاألخوةدىجطا

أيثتاصظفربنأحملىبقحيىالريخدمحطضىأظايئاأخرةااقذكىةالمعافىصكلهـثسف1اأا
بلغرأالموضيةلباهئايوأقيثواافاضرةالجواواارياضاوإهغاكلثهامادانيتهى
لمطوهاوالنغهسمنثهـئثهالحدأولهطعثهانأحمالفيبنفيهجميافهاتأألاضحرةآصآ



هـكاللقنوشاثههوعت31

كتيالموفيةاوهومواهـميصيوابريراصلة4زكيراثرل
كةلهسحثائوالقوفصطبحنكلىبئبئاعجمقالسيمقىلمجهاديه

م923نع48عانخاجىنث

مم56نع8ساقخاجنسقةصاأخريكاة
نصزادالدعوبسالجتاىالودمحدالمرمحناتثلعألالوآالهيثئ

ينكلدمقدمقومقصلىرتبطفىااالاثنعالكهادمولمعلالمحدلتهأؤلهأخةاهالىموجثدا

رمجلفىصهزسشبضبصمهاعلىرتحثرحمالعلىآطالبفايذئنذحلىوضاغهوتذييل
أال3نح5انخبمانمهىسشمهاكتعادىبقم

اىفعوبهاممشهانغييداتاههالكتابةتغخبقلمنحجلدأأخرىنة
ممممع22خانض

11روفاالأبالعلألهةنألياالحبالمجيمفراقعنالصابيةتأ
إالبطنسحةرالحياةاثوتأنالخلمقاالحدلتهأوأمهالسساقووريخأأا

الموئفطاجتييداثكئيرةابهاصةسثثانةمأواخرربيمنهافىنوخهـالمول

المنياصى



31مهياروتفائمنخمهرش

مكتوبنالكنصرلالقرنامنلعثهواألخيراثههاألهحابتالمضجمييرقاضىلمنعامكاا
5801انخاجنسلثمومصطفىحسنكطمحادىبصمإ
3عنيم

لسيدنامعاويةةقفؤالمالخوعنلجنانتطهميراالالشراأ
المحرقةامحقل11اثظرنألمجسفيابن

ةهـءآالمترفىينبلمسيرلىمامينسباالثىعبيرارؤيا
ولانخاشنهسبرصرسفثأةحرثهـطبعنحةن

8ول4ألشي

ابمانميىتدولثجمطبعحرفحووفطبعآخرىة
11661ش33س

م548ش180انخاجذمىاخرىكالسانجقة4

امىفةلتامصطفىافندىحلىجمطبعةغحرطبعأخرى
491يعشس2ال8أنخ

1311شسال9انخاجنسأخرىكالمسابتةة
م68نح45خأناجىنمىعلسابفةأض

43ألش45مانخاجنمدىنأخرلىكاسابقة

م88ح220خاناجممىأخرىكالععابقهة

ااجذمىشلنةبمطبعقثرفحرهمىطبمعأخرى
أمهم6شحاله

13هالش607خاتاجنميىنأخرىكالسابتة
اهم8الشالخاناجنسمةمساأخرىكا

اهم9شح7ؤانخاجئممىأحرىكحابقة4
ام035شس107خاناجنحاامسابنةأخرىكا

ذسشلفةلنكلبداداؤفطعالشغبمطععةةحروطبحأخرى
م105لف8م8خأت

مكامدالشسم9أنخأجنعسابقةأخرىكا

ااخزسشمبمطبعقخىفحروفعطوىأ
19033شح49ال

ش841خانانسأخرصاكاالبقةا



ثاافئومخاكمعلىعهيمأ

ثمشصأرفىأفىلهفىعسلمااافيحركللىوتحالدانالنوكراحقاالذمحاطدأؤلهإ
رلمعبالحهبلىاكلماميحيىبراهيمرلملمجطيملدعبيراجم

ضصوفييهاألئنيغكتابةغتهـعادبضبمبلهةببلبمفرررللصناعوسفولم
أول38شعم5غاننافحاأدمهلمهأاثحكنمرشعباننا

بهالتلوهـالمهبنقشهاسالديخأحيامالاإليتعبيرالمنامامخةث
آعلىاالحألىنأطلعالذىاظدلتهأؤبهلتةعاداخوبثهؤالالمنوفىالشا

أحدكطعادشابقلممجلدكفةقاجمماحروفوهوميتجكلىاالحالهيلتأواأ
ابمادسهآسءلمحثحبانمنأؤلييانألثاهأييهاقيغيشتهاالفقا
61م8شس13مخ

تطبصرفيالمثغمأبىكألاشثشفاهـاقأويلىالخعبيرالمنيضال
لىعلىاالالقلمفىلمعاتأظهوانمىالحللتهبهأقةثتوفىالمالىوكماإلريخقهالدين

أنمىمحاثعثبقلمنخفجللىوثالثقمقاصإلخاغةمقتثرتبثكلىالخميل
818ملتحانخبم

شجمهامافرفهاويةةالجريلىولااللىءةقالفرتجقالمفيتحهأ

ةبمطبعقلوالقحروفكلطعحةافنثفهىمنصبيهراالى
مسح26شس569اشاجس

دىبهطمق51تارجضمنالمعرااهاثهةواقعدادالعا
الفىاألميالصالحربهميالديهشفةمايوسالموافقهرلهسئهلضةالثافي
ترلاالالضممأضامأدأربصةنضميفلاالزاوهوحزآنيهإلفىهـثسلثانةيوليه
منيخمثالخاللطيئالماالهالىعسدديلانثافأتواإلرالممرلهالدلينيمبياش
حاراةوالقمموالمخنهرقيخاانجعسسااالهالىبيانالعاكوالقمثحمإالمايبثمبانالعر

تكصمهادبأحواهاقىبااقازيهاليهيارالمصرلدالمقارباناححييأنيشيدث
ثمالفؤماويهباللعهكقوأصئخةسهمطبعقديرالققطمبعالجقإوهذا

لمحويهبارادالكمثيافوأمطهالثاقرالجزرادعيصكابهعالاوااحماافاشااولمحيهمىاكويهاأ
عصهمطبعقثوالقفىلبعكلالمبمحروجئمىوعددنغولهمها

مم3مشسأالاخناجانمس

عم23شال39خنبخاحماأخرساكلسابقةانسة
رنساويهاااهنصحشاالطماللةتأديبفىثالاألبتهـتأ

لصالهقرفاعهاهوالمدارسالطررصهةلتراقبممترجمىأحلىمافنلىالدإبيقمر11الىا

يك



3الهـأئلعيهىثهغكرجمدالعكمظالم

برالقعةحروشهـلمجعةةهـحثاوفىاطارىالطبلشرافع
04ش6انخاشنسسئهمذ

األلسالىالدينموضموعهاجعلالتىءيورنامخطمصقعرب
افحاجمرطبعةممعاافندىمننوالىدعاليبيةالعرواثالمة

3مهسنح8901اقخج

هاجماخقينعرلمشمهوؤتاذكود1يهنيهنالفرنسادلقوااألتعوب
جماشاقلمبئرئجسللهاوعب2بموارفاعهبعولمنىاقافرنفاجمنالمصريينلمنراأفافل
لسةايالإلتلمعااعخثصالخاصاشىالمحاوقالؤنكالفنطاانسالموعبلىحقىافندىوأص

وقافينالخلرجيمةنظارةصحأحدمترافنشثغهثاقوحمافنىالسعيجمألبمالمععادحكر
بمالبعةهـحروطبعمجدداتأثالثفىنمةبأشطحمدقموىارردولمحوالجناياتمكوله

8893ثح931نخسأجاساثةبرالق

981عانخ3اجنسأضشكاالتجهثة
93ح121نخ3أجنممىاشىكالساتجةة

نميىىعادبقلمىألفونسدلمدئحااقافىا1تعرأ
اشحاول6غانج

ام8خانجذسمادمحهـبقلمالذكورفىاقالؤشالماناألفالياررنئ
ألشس

طبعبكفامحهيةالنزسمأوأكمقعرتجارقالؤشاتعوبب
94اانعمغانضسشنةابمطبعقبرالقوفس

اماقخجنسلسابقالتجاؤضقالؤتعريبألأ
3919ن

0101خنماجتميثاكاالبضالغرنساويةبالقوايخهشرمناضمضنم
صمحأشم

ادعاألطيهالمعلملالتالخاصاشقىواعتلمحاقالؤنيبثتعر
مس113ش1101خانجنستلسثلببوألقصروفيألطبع

جمطبعةهـحررطابعبالمحووسهألوبالراتأحرعرتعريقهـأ
أم9االنع6إنخاشنمىبرالق

51113شال16اخبماذيىأضىكالسابنةةذس

ورالقالقضانضهاالءحصيالهامحانلتضىألالعوائثرالرسومفةتعرت



لبخاثهنومحةلفنا31ل

ابمانسلنةشئلوألقطبحوالتجاريهواداثدنيةافى
م3ممشس289نغ

والمراغررابىمجالهقىتأسيمسممأمرريةالتعؤفسقهـ
551انخاجفلتبوالقبةحروغطهوالفمبطأت

20شي

05ح651خايمانعىمايفةالكاأخرىه
بنرالغنىلشككبانتهباالعارفأقأليفتعبيرالمنامفىتعطيراألنامأ

قاانولوثرروىالنقثطففىاالدثههابلمكااأحمرابهطيلابئعبدالغنىبنامهعيلى

شعبلنمنرينوالعثارابعاألحدعصرجميآفىاثمعفىخةششالمجةنططلماسنما
محلىفيتبهجمقدمةبدأهتاقاأشالناسوخثاالنعهسباثاجعلنمىالمحللتمىلههاور

شااألقىلطوبضعرمنعثفامناالخيمريقيومكعثتأليفمنوفرخحروفناثعم
أولم3خاناجزسانهجمصرشةصبمطععةأ

4ممثموبهنةشاالءؤهريهأطبعةباحروههـطبعدمجلدينأخوىقينهم
حاهيقالراتالمحطويمإراتواألثسيراألحالمالتفسيركقلكمنتخبا

91ا3ش92يهنخعاضنمس

91الهشأ4نغماجنااضىكالمسابقةة
ام348شهمم8نخماجاسابقةأخرىكاتيف

28سشهس9خنماجنثاالساقةأخرىة

803ء4لئع20غنمأجااتجةاأخرىكاةنمم
نمسنةانقدالىةضانيمالثكابهطبعةحروطبعىأأضنسة

م91أمالنع8نخش

ام499عالن58خنماجفحاابغةوىعأنحةف
جهمنشألؤللجؤاائوجوومفااتهطوضاورالمجااتعليات

هنسيوالقحروفطبعرصعبهدأأحصرافالعربيهاللغةالفرنساويالىالغةا
3194شس96انخن

192ش46خانضهلسابقجق
مدهالمسش9ال2خانجفهىصابفجؤكايع

باسلطمماةالمحصباتوأرالمحضرينثالأآتحراافىتطقعلع
هـحروطبعنسةءالبتدانبهمةشمصرمحالكرىعداىدافنليقدا

جمطبعة



931يثةلمحللوانهأرشثالكفمن

7انخأجنسنملىممرقااةحسحربةبعةمج

21الشح

امولش96خألابمنحااضرىحملسايقهقهثش

اأنع016لطخااجئهامابقةأخرىكاخةوبم

امالح6اخاقاجنس4سابةأخرصهكضة

أاامت96انخاجنسسابقةأخرىكاحة
جمطبعةوفحرطبحاالمحاعسمحضرلىكتبةلخاتأ

5101خأتاجفسبالمحفربنتصصشاثومعهانعلصلبىالق
صعميماس4نع

أحدبيةلعراالىيهانؤساواكةاحممنقىتهاوفىاؤلةابليم
ةلدبزالقوفاصطبحنأفي3ةشكرىاشافضدىمورحمبيلىفضىا

91ص431خنعاجنحس

194عان5خنمأجفمدىةأخرىكالساعةف

أؤلهامسنواانامنوشواهدهافثعابواقواارمحطتعليمأ

ربهحسادسايخسيومفىفيغتلهـعادثألبتلنحكلدشسةعمهالعادلالحدلته
م6خاناجثانمخماالدبخكوفىبخطنشاياقىل
ول481دح

نطالبيةلعرااليةإحزيألصشامنصجههشىاالنجليراسوارىاقعليمكل
ااجنسنةصهلقببوحروفعطنحةتصسايفنافنرى

م586نعالولخن

عبيدومصطدافندكصمفوتأحمدافنؤىجمهشالسوالرىتعليمأ
حنةاسببوالوههـحرطبعاثثاافئصاالوجمردمنهأحاسافنرىسلالماوجمدا

0193ش66خانجنص

6194نع6ألخاجاهابتىجزءكالم
م3الممش4ال3خانششابفاجؤكالم

371انسجنحابوالشمهـبطثأخرىةنممولمنايفئاب
آ3األمنع

مظصافندىحنجريببرىنهنحشض4ارتءمدفعتعايم
6عخاناجنسلعصلقثطعبقدواحروفبعي

لهمادسدسفاالأ



ثمنوحكةأأيفنون3

9أانح

نهيسابقهأفيىعنخه

عمىثمعابقةأخركطكمالفم

بادالهنراتعلبم
ن6ولخأناضنممى
ذابتةأخرىممنس

ؤلاالإمممتعسيراأ

نن

دت

حر

فيول96ةن

لتمفالادهأخةمن

قبطهصثاضهس

نةشبهوالق

كوشثوبسه
اشحما

ةاإلضتصاوسبيلعلىشدىاثاظلااالضشيرل

9أنخاجنسميالدب4آسحهأطهجماحرونحةألطبع
813ش

لةشعلألصاالاعنيهالخديوفوصقالعتابصيرتقالرحز
شلنةوسحصهوشثافةوشههآفىيهاثصوبالمدارسلمريةافىعلبمال

فسسمتانهالىلخمهآمئرالقنةوفصبعطميالريهأ
مع3عالن18شق2ج

3ماحالغن4جنسلمعابقةتتلركهـيمجمةش
نظارمنيهلهـدلبىاالهخيمةفؤءاالىزوعصتقريرهأش

الشةبالأععومجالديهحمهآفىيهيىدانلىنهآصآتبئاحالةمحنيةأمصااثعارف
ااجفس4آميالديهوألقطعوفيصطبعالفرنساويةأ

مالمهمنع198خن

عم7هصعن398خأناجنساسابفةأحرلىكاةع

نظاونيهيوإنلافيخمةاضرةاطلىاكفومصكىتقربمكى
يرالمزكوراتترعهوديه05نةااللمعى8انرديويثدنهنئااصمالةوءياالعارفا
اضأانثااخهسكقبوالقبمطحروهةمنبيالفونساويهأالغةبا
مص143شس01االضن

م3م9مشحاأولخاناجنثاأحرىكاصابقهنسة
عنييخاالعموهثيهاالنقانيهيىدانلىللضغعهفوعةألتقويرحةقص
نسلوالمحءطحكةحروفألطإلدلهسثاضةلاعنت

اخ



أأسالخاليريهئهفيربثمادمن

م6ألقح78ألشانبم

يهالميرفكاألراقوجموشايثينغلييوا4سرةللمقذتضيرجهش

يألدممثهطنةدوالقصعطكاطثلنةلومعروفاتايراداتباثصمع
اعأا6الالنعخأناجنثا
امأاالاألالنعخاناجنسىأخرىحملسابته2نم

طمعالقفاثصوىأمحرىنظاؤآأللثمعالمنالتقربرألكأجه
اح9مألنع7خانعانسسصكفةوالقعطبعقحروقي
413منعألأل5غانضأحمأمملسابقهأخرىنعة

م054نع501اتخضانحاةمملسابةأخرىنعمشة

عربرالشهادولةكجنبافيخقمصيرافلمنأصابنتقريرك
اطنهةسنهثئاألضألمجمطبعةةرفاطبإاحوباشثقهيتعافي
81941نص615خاتنج
91141شحاهالخانبماذسصابقةأخوىكالة

991مش815انضانسأخرئصاالسابتةه

981امش115اتخاجنسمماساقةأخرىسشة

991ممعنهماناجنسأخرىكالميابقةةئه

وينوااشماريافىنحشأشعايهيرافدرولمسامعاععرضىيهرتقرأ
3م156عنانغاجنمىجموسوفعطه

مم56مشس54غانضانساسابقةأخرىكا4ن

ميألديهشافىاعالنظلرإألشغااللعموميرعنتقريرألأ
1531خاناجحمالمحلثسهطبعقثوألقكاءكزوهطبع

اأا61مهش

81م7س53مانخاجفساخردعاسابغةة

مم49اأشانخاجسأخرىكلسابتهشة

يهميألخةعسلهوالههـطبمالمالريهأصيةعنتقويرأ
ام819عالالنمخأنعانس

م1111الالشدهخانبمانحهسابتهأخرىميةانمم

أنةلحلعدسمنالراوينفىالجاريةاالعالفاكيفيةتقربر 16101نعم8مخانأجىنبمعرفحرعطأ



لممتتوعةاإلفنيثأط

6101نم3م3اقخبمأنسأساجمةكااضثة

علبعمهحروفلهـألطبحالمعارفتعظبمتوسهوشهـريأل
مألههشاام3غاتائحمأءارسالصلحئسضاا

امياسالمعدصبههتميلترلوفوفىطومجبه4خمرةقريرال

هـحرطبمثههشهأحمادبكبهبئكربوأرندروبىايتأالالمافالشوقتاثس
8194نح16انخاضنسانهسىاأرعشحربخومجمطبع

ارشادلشغااييساوتباثحمناوواتبتحفآلتنبييات

جمعرةحروفاعطشثصرنححررتيرهادويقوللوجراولافالمضإ
مم6الهش058انبمافى

جز



انالميولمعنهلاثولعئ

طحر

31ع

ااترنأمئمماه

سينفىتنيهث

ضامجاررة
خأنبم

الكااإصبنصهوجبااتأليفاألنجالوئفوالطامالرذ21
علىرخهورهتائؤاراالجماتمةكأفئلىائقحدجعلالمئصأؤلهعثصرىت

شحهااآلخرة3صاجمادؤنعثدئاروانليحبىممدنألعيغهوئئخ
نسةادسئامنفرغوهىفيسبمطعادىحلى



هسوحمهوبعأ

الثامئالئاهاكأبتيهمغصعكتافهبخطوطتمعاللههعرباءؤبألئصثنىئخة

42م9نع08خأناجنسأسههااآلمنشمرربيع

غيرنعاواينيدىالمامرربهوفييلاليرماعلىلتشعحعوررنامه
نسكطبعتلوالقسمهلبةنهمعاالجمداالزتاسمئناشرصاالصبهونرديمنعلة

محأمنح391اتخج

لهمعةشرخوريثؤمحكلىنجيجمعهمجوعومىاالدسهـةألحمنخمسةاصحزا

اأرابعردأيةوهىيرةإثالشمتامحويخنارانافىاجورهولفاكالتعسااالصلالف
11مفالطااثممرأمهالطاأسادسادوايةوهحهاماتلةاثاطفىاالمزارعقامان

اا40نخ5ضدسنإلديهشثنةباالكندريةحرونحهـ
مس7ممش

م63منع021نخ5جىفماسابقهاجزابمكأش

اشمكراأعالمئاتأيبااكمنجوازالخفظالنباقنحممأ
وييهالمحثهلعهماالمحألبعىبمحررنحهـطضعهأنسالحنفىالتونهىخمافىابيرم
هاماتخاجنسالىابحببرمولمثسالموضرعذاففتو

911م3نع
991مشهممخلاضانممىأخرىكاصابقةااشة

941مهعم3انخاجنسالقهاأخرىنحهأل
اأم6شهمانخأجنهسكللسابقةأخرىلة

3911ألنعهمهانخاجنسمسابتهأخرىكاةنس

ابراهيمبنسيمانائياليهودخبثمنااالوجودحصنم
عادىبضلمءفمهللىنممةلمأفثالئةالىقسمهسشمشنهآوجمرداولىء

يمىأ58نحالخانأيمنس

وحالالحددتهأقىلهاأصنىاعبدافئهجدتأليعأقدايرةحفأ
ابمانسلسعهاسشليجمدمةهغحرطبحنحعلدأة

1318شسمخن

اإحبكررهاوةتاويشثةمهانققثايبوءورةحروهىقساوريألبريدة

حماسصسحهس

ج



غينرررثيا4كلضامفهربه

لسكاقة4لحرلصعوتلمن

م5



نومحهلدنوناا31

مصغرالسابعمهافىفروىالعثحطعلىكطدمحهـطبقمكلجالأخرشاته
اال3م6شص98غاناضزساسحئلمهآبهالخرم

093غنعاجنسعادممعبغلمدينأندمأخركمف
اال564شس

293خأنجنسمحرومعلدىبلمحوبأأخرئةنسمنجزأؤأ
األ9النح

تمكتابةىعادقلمةلكتابآخراادحهثماديهاصاأحرفأؤلهأخرىنسمةمنئافجز
اأال84نح593انخجنثهخروملهغوشضفمكالنثى

دصكمامحادىبلمحىالىكتابهأالىاضاداشاعحرفاأخرمحمنثاشمتانععةجز
993انخبمنهـىنهصثسفدهعبالنمشبهرفرخأحاكا

9081شس

جمأثهاكتابسحنهنةايمنيةابالمطبحةرفصعطبمجلدينأقيمععةاخرى
139نخماجنسالقزوينىريازلجمالخاوقاتهجمائب

مص61شس

مسأألنع31عضدتآاجنسسابقةأخركتكالنممة

ضاسشثنهفرفبمطبعهـحروبسعابغهكا6أخرههنح
111مااااشماله3نخ

3اامشياأل4خنمانسفةأخرىكالسانهمة
فىايدمياطىاقالدراادينمحيبنحعمنصظعادىبتلمدألفجأخرة
اول6نعم8خانشانسةصىلعالمحرمعفحعنهاراةفوغ

الثالثايوممافرخادأحمابنمحمحيدفيهدبنصماعادمحهـبقلممحلدأفىأخرىةنم
781نعأمانخضاسضةسثةابخششهرذىثا

انداحرشأأ

اعىخمفىموكتابوهاندراصخواصمناثلتعطلمصىاطخاص
صفىجصلالذىالحددثهأؤلهصالىالموعثىرالىداودالطبايفتآءشيااأل

خرمكادىعابقلمثكادنحةن4هاؤثرأشولظ4الرمحقأيمنجودخاصيقو
ما88سسانخاجفسيط

االةالملمةاباالتصفىماللةوهعارصسالحاحمانة

واقف



االسهـييوالخلىجمانةكسشافهعن

بأسهىروفالحأفرالالذالحدلثهأولهااناطهعاالقرنءألسعدعالضرببراااللعثواق

بقشجالدفسضىرجبمفىاوابعيفهاقىتأمنفرضعاممارجمنافعطشد
اول696شس83خانأجنحالافمغ

أنة3هلوفىاكاجمسعاشاابطرسقالمعلمبدالعرادارخطصقفى
ااجنسميألديهنةاشووثاحروفاعهـطبعندهةإديهي
3389شعمنخ

عبعريخهدبنصيغالثاجمفتأيمأالروينجيماشقاألإ
ترخحيوانللقأرردينماحمدالمناكفسعضافالثعالورالقرنمنقاالدمحطيبىاأحمقا

ةعصرشثإجموطبحنحةأفنشئانيهادىجمررتأايفهااللشكلثمر
561سش3هخاناجنس

شرفبةحقومحالخاوىانمجألممرالالدفىلفتاوىاةخاليك
الطحاخفيباثصاابحرالدفي4لالاأيفتأكيرالصغباالناثرخاةبصياسيرأهمةاالدين

اولشىوفىاكأنسليهلطاتألغهالالعاضرطقرنءاعمناألشعريلشافىا

رةبهامحادبقلممننلمحففلاألنيةرمنكشرينااالخيهسجمىمخهافىفرخ
ا98نحاطخاناضندىخرومرتحاكرار

محبمرراكلوافطاامنافينوزاصألاحفزاومووحلليماتمخوا
هاستطبقاصقصوالمتوفىبهمرابخغالمعررفأجموسنوىادررعلىالمحيئتأيف
بةرركميقواالجوااالسئآئفلطاالمنسعهبهثهاثقوستينرتبههاعلىلمءالىلاالحددتهأؤلها

مئخوباقياباجمنغهابمشلةلسثرالكلدهرإلنبوإلخبواةاعرقانبايآلىامنلطيا
11اجنسغمدقلمإلةندهعلتاخةاحراالثصريصبماورفىلهألة

11االدالعهوانررااةءكانتصرءضوصواناتءاطكراصص
ولم44نع68حن

الثافىعرتتمالمجميفحرصلىتبمىفنالمتوفىإثميرىاىعيمحدين
ههنعمخاناجحمادىطبقلمموأونةشى

أللحالاحرف

اثدزروالعلموم
االلهيحةلعلموماتضمنتجليلوهوصهتابالمعارفعمااكرةدحص

براواسابةكالحثتعالياحالىمواصكيهالتاريومإواعيهيا

عىسهادفعهوش81



جمةفلنفللفنوف6مممل

ونحيرذلئينلفنونا2موالصنايةاالررالهلىميعيةالطبيهرالعلوموالمجارمهااآلييموال

ايفهلجهأاهتمالكحلتاتبارأداثلباأجممادفصتجكللىصاالفسانصاجةاليهسغكلما
شبرايالدشهارداثواليسخافىبنصمبخكلهزاللهلولسابئبطرسالمعم
افىأؤذادكثابمنأحزاشمئهاسبعهفأيهيالدشثحاكةىتأليغهاهاتبوفىهطاهغ
اثرايالديهسثثانةإراأؤلهئمفىانوفاتهيولؤفيرهالداذاإث

فئافأظيربنلبستافىاىلىالولدايهتتكيالفىثرحيهجروو
اسضافىايبالافنمىأخوكتاجبعداتبمفيفقاملؤئخم8اراحركساثناالشاموهوالىا

فىطبعهتمالسيمامغحرفاثناموالىبرلهحا1الجزنأظهرأأجمستااافرشالصاالنرابخكلهأ
18منخآنسهريهلمحنئينةسالميافغةميالديةنصثلمه

م3اأمشح

601النخ9يمنسأخرثعلسابقهفسشةمنأبرأقي
مأمأالش

امرابراهيملعنمغاقاليفأحمرفطاثصرا3االفىراثنضدثالم
لمئحمدااؤلهوعثأفىااأترناابلأعياهمننآراهـسعطإصاثايدىالععلىاش01
زأ
لهأطرربالصاوويرمزيرأاالحفىأفأيهاالموصلألفهلىالعلةالعراؤارةاعلأ
افمىكادىبقمجلدأفىةفسةلىافيهاكانيقالسلولاالدولةيرمقالتقرإة
3394شسأررخأج1
الأ أحدبناشساتأليفشةاشاابيتملىزياربخرالمضيفاا11
ماشالبابأرانميلؤرفلىاللتهفىالهأممعكشرالثالالترنعالمنالمصرىأجدمقيبلا

نهاشخؤشهردىزهـغصالماللماللوبنجلولبخطمحادىممألبفمحلرة
أاأل9ش617انخاجذسلحلنةدتابأ

يمراالاةأموتيامنهشقوالمحذيرانصيسافىثيراللىاكاأل
لطنمحلىةعياتحلىءليشوهوكتابسابقاقوناظؤطبعةحسنهطبلحين

خخأاسجممعتبوالقحرصىحبىةنكأيهوعشرونحمميىالمجواناتحرهى

م3م45نع551خانبماأزسأ
تأيفلملىيخةاالىكولمعلمالتصلىلنبىنيهسالزاشااغيااروةاأ

ملالمترفىاألنصارلىالقشاهىالدصافىالمدعوعبرالنبىيئدسعربنروأحمدبنءالسىالعالمة
امىمتألينمنوفوخوخامحفوبعهأررتجاعتابقصبامنود4ةتالعكلآخراالثنيخاأءا

فيلىءطتسهـعادلمبقلمجدأفىنحةنعهخةتلرجارمقعثالسادسالبتإأ
روا



اأميهتخثعالخثفهرلحعامن

اجذستماآلضتجلمفمخهلىفرغاالشعرىالشافىبرسىالىأح

3581شش4مثخ

بعممأطلمحمدافندعخورشيعدآداسالعسكريهفررالبهيهالد
أألهانخاجنسلصثانةقوجمالبعهفحر
م6533ش

أبألاثواهبنأليفورئالمشالعلىمفأبياشزبيرالمهئررثاللو
ربلحئدتاأؤلهاءسثالمتوفىاألنصارىفلشعرأحمدابعدالوهاسبئعىسيد
ايفقهرولىوافقهراث3أخماااتضيرعلمرممطعلمومغافيةبلىعدزطفيقثماولالعا

كتاغتيعادىمبتنمأاقصزفوعلموالبيالنرالمعافىافوواالدينوأصول
901مأنخاجستعلمخلنهصغرلىافانحكثحؤنخاايرم

2ملشس

أصاتخوأصديابلىرافبشحضتأليخهااألشروحماهـأ
انهآحثلشرجمطبفيحربعضألسحمكناآلنالمعينطس
11ا4ألشحخاناجنمىسا

ام2هالنء64انخاجنسىأخرىكالسابقةشةن
111ام4ول6ألنع3أتخبمانسأخرلىكاالبقةنسعغ
امم7ألشماخانخانسأخرئكالسابتةنهمشة

امعالعاقأجنسأضىكلسمابقةة

بمطجتبرالةوفماحرطبعركوارزاحيتامناراثلىهـعألمذةمقررالسنقاألو
3اال6عالن03خنأجفسشل

ام7النعلاسأنخجزهىقاسنقاألولىعلساثيرامت

والمزكوثتابامنةرااسرالسنةومةثانيةالمقررالفرقةثماالوفىلفوقهرراقدكميق
م1913ش1601خنضنحامعنخهببوالقحروفدهـطبع

641مخن3جنساصايقةكاومقررالفانيقوارابعهاالوقافرقةيملقمقررا
م993مشس

نصىأشبخوالقصهـصالطبعالمذكورحابامنمقررالفرققالئمانغ
62أل6تح1111خانج
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61ع55نعسأغاناجنسانةس4إغتكتاأسابقةشاكااخرنس

ألعالابابأرمنلةحررجمشاعسفليشوهوكتابامأصراع
عردىىأصصروفىصديعغولمجايةاألنحليزاالكةجعهنقىرةاآلثاوالمشدكووالمشهورة

حروههـطبعزومحنهأصطيلزرحوئملسييةاالبخيزغةباوأصسلهتطفحريذا
مماانعأول5خاناجنهمىسالديهنخلسهلتهببر

وادحضزاسممانتااالثنهاتفالمطالعصعودسعودالمطالعأ
لشافالاألبيارضواننجابنالهادىلسيدعبدلحالمقاتألمجغماالواحلعلوماصرمن
لمجلدينفىةمناألحماررماصلابنىسلئهاطأولهضهلمملمحاقحرةاذىفىاثوفى

األقىلكتالمجلسعودالمطالعأؤالنجللىوفىنةعكلبوالقتةطبتهحروعط
نسالمزكووالسيدتأليفاللواحلوانرالمحمضحفاهملغازفىانا
859س101خقمج

نسوفحصمجلدةرالتوماينلتأكوكللمعفا
أ9012ش011غانن

أالقضأةقاضىتأليفواألضارالراقللواررااألبرالىلهمجة
المولودبهفرلبدةالمثىمكةىقااررفيصىلمقداسععيلىأصبنعدبنعبدالدأبلؤفيامىنهـ

العلمصجعليالشالحللتهأؤلها4سثأكابلفىالىترفىفنةنابلسأعالمن
جهدحماالمرأسمجاعلىتبهمصالديهروااواعظافىىويارألخاكاألولياثهدريلشرا

توبثونيولهالواالمجلساثناهاالىصهماؤةسهىوخحرامقبهؤماألولفئفىا
8مش4مخانجنسدىألبعاط

وابعاثومسائلروقوهـائلءعلىلمخلقىهاصكوعوأغباضينةأ



حثهفوألثاثضثا

اأؤخهشرالكاانمروينرالعثأراثوشناالمباشاراعبيرحالوفيجمعدفحقه

وفحرطبعفلجلدقالحلماثسلسلتسشطعاجوسوجودهوصالذلحدثاط
359شس301ساناجفسةةسشمبوالجمطبعة
351ش01خانانطثءيكالسابقةأخه
3092نع501انخاجنسابقةأخرىعنسة

ااجنسشلنهلوالفعالبعفلهـحرثالبعأخرىنهص
559شس601خن

651شحاالخاناجنعسوثكاالبعهأةنع
اولخانضنممىتشتبزالقحروفطبعأخرىأنحه
3أالهتح

اشاكليللفهلشعبانوالهعطادكتارةغتمحنههبقلمبفى6أخرنحةهن
11481نحأمخانج

ياالديانسبعضيزاألكاوثثاالتاثرحلسؤاالتا
ااجنسإلديهء4ستببيروقاحروفحانمرانيهأا
أول53شسم6خن

هزاقى7لتابلعامعودلفروسيهأعالتعليمفىالسؤلواالمنيهخ
كبأاهجوداثووأؤلوسطهوأزلهننحروأنهاالوأشكلكئيروسعاتبهلفنا

إإللالدينزيئرفيحهالدينزيئمحودبنصطعادىبقلمألروهعاتعليمفىاثالنا
اجذستستاألؤلهرربيحلثتاسعاألربعاهوهمشهفرغفىطأحا
اال7يه9لتحس19خن

بطاأبمحدبنيناسشسيغالايفتأفراسهاعلمفىأسيالةاث
ولىايطدلىبفىرصغدوفى413ثسالمولوداربوةبمئيئالمعروفأصوفىااألنصلرى
بشطعادصابصليحلمدقثتنهمالححدتوال8ايمنايسىرولمناعأؤلهاةشئ
وسنةاقعدةاثمرذىحادصاائالثاامنيافرخالدينيلكال

أ06نع111خاننج

مرعمنهافىلصالماالدينبصلمإبراهيمبنعلىطفيادىبصللمجلىفىأخرىةمل
أ6متع311خاناجنسسطنةاألولىدىمهـرحط

أ36تع211انخاجنحاعادىلممبةمجللىأفىأخرىةحص
ااجزحمأطنهكصرسالىطنعبعةحرفبعولمحاأةءرر

غن



151دإيمانلررانهالكعرسصئمن

اول663نع3اصقخ

81م76شاغضانأشمافساخرشاكالسابقةةنمم
ام713نع4مخاناجنثهممابقةوئكالأةذث
81381نع2مغاناجشلصلقةأخرىعفم

9منع315خانشانسكالسابقةأخرئ4انس
مسشأهيهانخأضنحاأضىدكاللسابتهانمعه
مأ24نحأهعخاتاجنساكالمايتةاخرانستى

يألاحرها11

يلالصحورلنييئانظماألجبيقغاتاضةبيةالعرنأ
4الخاناخنسحهآملثرفعالبعةحروطبم

14391شس

اأمع2ألمغاناجنسأشىكالساجمقهمخةف
م399نح6اثغخانضانحامعمابقهأخرىممهـةا

99سش116خاناخنعمىأخرىكلسابقةةنه
عأ9عن6مانخناجأشىكالسايقةةنمم

لسلطاناابنسليملمملطاافياداحيسلطااجواحعمضرح
تجكروستيشهتأمنفرخعبداللةعذبنإليشالسغآضة3لىالمنوفىاتسي

عاسبقلمصصدفىرنحهخةاآلضردتيمنةالخاقالجعامالضطضطياية
8منع64خاناجسن

ضهشغارفحرطببهطزالبامسةاالالوضرح
9معن8خاقاحنحطإلديهثسلثانه

المتوفىالمسقاأبرأهيمالشيئةحلألرإتايةبنضانلهدرأاشرخ
6سخاناجنسسعرإلجمهحنضكاخةسه
م169ش

صإتالعرادالئيةاالزصصكامنحقىارريواخهـحماباصثرحأ
األربحشذواثاآلقىالجفئورمنالمونةصسلىالتوفىالرثافالرسىهدانندىأ
ااالضأنجىنيألديهررلمثاضةاطههاطبعطرأوا

6694انع



ثنوعةاافنوثا51

فتأطألهماألشععانمنلةاللغضلدجىافتسشرأل
3نثطاهالمحدأترلةراثحكهاثااقوبئاجماهمنالعمرمحاشرضرإشانىحسنئتالعلالمة

المعلوفيبحجمطيعهحرونحهـالطبمجللىقنشعبنانصافالجيآنا
5694نع11خاناجنسانهالس38رل

لبهرىاسنألواولافهاأائاشعبالطمنلنصنهايلةئلفضانرحأ
ةمضىتتعالسوحفىلثهاطأولهىدااطالمناوئابئالروفعومحيالالملىمجمةدالليف11

فرغملهسلفيالدينصألسربنكطخرهااةمختلبطوعدعادىبقلملمجاررق
هأضاناجرستانةىلشسبانثيأتاسعاأيقانها

نخ



351ةيالالجميأالماكشمانهفهـرسهثمق

071ش3أمنصن

القرآقممإهمزعلىأأيهألمافقسانةواخوارد2اشوالمبر

تعليئبقبمجلدأىدافيوابافىرانغويرهاافيصالممنوعهلبعري
الخااخنحاللمنةمنفهافرغمدالرحمنبنيخماعلى

مهنح

حساطاشثالمالعلىنأليواففاالىذمثأتهرارضاهعبمكل
موالدثالبرإيالقالحروحمرئؤلهضةسورازالنئالمتوئخبهانلىاولالقاركثالهروى

8خاناجسعادصهبتىيإرفىةنممالعطاياصلوا
8م6عت

لصاداحرفأ

رسوممنوغيرهماكرسهارايراألهوتذبالصلواشالعامة
ودمضمةاميرداومنىوااليريفيةيهفيبهراالروقمنغاالبيعةيةطرحسببهااد3وعنيمعةإ

معدميمالحدواردبوكوكاالقميهـىبيةالعراللغةالىذلىجمشالبيحةكاتقوأفىوي
هـوكثطبعلاضءودايميوحنانيثلرواالمسونيةالمدرسعةصقىبهنيقرالعوكبراا

805ألنعمولخاناجنىيالديهاكةشكككتهنجدينه

مةاساتماليفعهـسئأالبعاأهلالردعلىفىالمحرقاصوامحقا
شافىاالوكأألنماإمعععدىاتجرابنعلىحمربندفيسدبنألعباهـاأبىشهاسالدين

يوموةضحالتاثتوفىجمحرالعربيسااقليممنخ8اأبةغشمنةفالصالمولود
صةنمئالطرينبةبترإلباهـودفننرةجبومنينوالعثصراالثايالقنىين

انذوضىعنيرابخاشواللمماناتطمثهـا4الس4ايفبالمطبعةحروشهـطبع
311مخاناجفسكولراذافئرلالنأبسلصنببنماويةسيرناواتنؤبفلب

م558شس

م658شساامسخانضانساممعابتةأخرىكانمعة

الطاحرف

حروفبعثييهانةالدىبهتبوأشودهاجمهلطر11
61ألنش811خانخانسالدلهنةشبربروت

احبتأأيمىبهالواةاآلممااكوالرينلهايةايقطرأل

لمادسىوعىف



ومحفهـالغنوشاثعألآ0

األئرلالجزوجودمهااأشثااآلدطموميةالععارفباشاالفاعبلولمألمرققالعما
ألمانغبمفحاشثلتبرإلقعطبعةصجرطبعأ
05اثح

305مانحالضخاخنعسأسابقهكابعفئ

رالجؤنةفؤدتايالجزلوادمحالنبمطبعوحبرحروفألطضعمهنع
أأهنح4نخماجنسطعئلنةدستمالحافى

جزسطدلندعممكاللععجمرأخرىدسةسفىأالجؤاي
5046518خن

ألأنخبمنمسنةاجمعرلسحجرثعإلحجربهالساب
اولم65نح

4انغجنسسنهبمصرحجولبمأفىلكاالبقجز
ا85مشس

اولهسنع34ضانجنممىقجؤحملساث
أهشغانخنسسعفئعلسللقه

هخانجنحاضظسحطبلهمافيجز
58581شس

ذسلحاخةسجمطبعقضرفحروفعطعيأخرىنممعةنالهاالجق
68581نع6غانج

لخةحسسبمهولزأيئدءجمطبعةحمجرعأخرىأةنمممناألترأاررفئ
53091علالهراحنس

11منع859خانجؤسقجؤكاألة

48خانجنسلنةسهالطوشبعةكممإلطهقأكالسأةرج
2691عن

691هش584خانشمافساصالبقكاجفئ

6611نعدثأل6خأنجحاجزكاسابق

6امخلىماجنحااننجمااوادىتجءطرالمذكاكبقشاص
م59عن

أجنحاءصكلتالىاطوخمااعطبعةجرطأخرىةشمنجفئ
آأ71ن6ممخن

حؤ



5551عثوبهاكلمهر

ذسلمهسجمطبطفئرفتحروفاجعيأخبرجمهنحةؤههمنجؤثاف
ع99ألشس7ممحانج

ايالوتشبخصلعلهعقاجمرثالبمكقأضىفلهائزلمنيس
ءم89ش6م4أنخبمنس

نحاهسعتكلنهزأبىمحيلىاكيخجمطبعةجموطبعجؤصالألبق
مأل99تع6م5انخ

امءهنح63خانجنعسجؤصلملسابق

ا100عن6ألخانجنحاهجزكالسابئ

6م8غأتضىمشئألنةخجرطبحجمبقجزكالس
م001مشس

6م9خانننسشثنهجمرطبعجزكاالبقه
م001هشس

6مخأنخفسنةسحظحرطهلسالبقجز

م001نح

اع500نح6امغأنجنهسساماجؤكا
ام60ش6سانخحنهمىعزكلسادقه

نثهسسنشوفجمالبعوفصفيأخوىنممنأفطاالحق

م3031ش6ال8انغج

م031شس6أالخانجهىلعمابقجؤ

ام503آلنع08أنخجحمهلعماماجق

امم6ش6اانخجنساسابقبعغو

ام703عق6مانخنمهىلسابقجؤجم

الم5خانجلسكهعثلخجوطبعمابقاحاجق
امهـأمأش

امهممأالشاأنخجنسبفماللعمهفئاا
ام35ماألشمانخجنسىلسابقفئب

ام35اإلنع3خانجنمىسابغعهكأجز
م535ألمححال4غانجنحاإسابقفئكا

انعىنةشسةالحسيهإلمطبعةسحعصبعوممأضتقىامىفئإ



اثعئوكأهنام91أل

مم218شس69خأنض

مما5منأولالخاقبمنسجزماللميافي

اضنسلنةشرفجمطبعةجمرطبمتىإاجرصما
م0114عاآالتخ

م9014نع5111انخجنعسابقلهجز

مساروويليقواسعتههةالمذكوربالمطبعةحصطبعابقلصجز
أالالانخشذسالترحيلىاقناوعفىاافهدممطفىومنظومقمص

3ءأ55شس

م6519اشال8أنخشثسقههاةجؤ

نمى4سصتهتشرفعطبعوطهعأخرىنهمةالثاشمنالجز
793شاأأنخج

م54الغاناأأانجزحماجقكلسابق

اخايألحرفماء

اللغحةمنجممتروىالمعمحغاريوعىديسوحات4والمحظاتا
31انخأبمنسبأووباحروفطباالشثيزله

9الشس

دىافىيقتجمهبممماوافزاالمنصمشووايةوهوانسوانايتمحفرأ
ثخاضةسهباالحندريهدوولةاحريدةعطبعةشحرماضعانحزنممعهومخرغو
م1163شااخنماجانحا

م63لط301نخبمأىئصصابتةأخرىكاشة

اثفأااليالمحهـيااصهـووواألاففرلفىلىواالولرراعق
علىرتالقرناالتاصعمذعاطسلمبااليرالةوىأتبهرافيأحمشهابمالديراصيئا
سئنهحدةالفذىلمماإاألريومةجعفهتفاثنوفرخامجينرومحثيةكا

مةسلثاآلخرحرثهوءالث7األوبعلةلهلىحتابتمتمحادىيألبفجانمعقف
4ال4أشحمهانغأجنسالحطبهسو8كطؤ

أجدفياتومححداويخالعفاليفتأمحيدوفحرمنرجواكعقلى
شطأتوماثدؤلذىادتهيىاأفىلهعثوالفافىلهشتاعاالاألحدكمناممثأفىابركل

مقولمحتطالهـحباميمكاقمواوالوامعمناتآلمالاكتإاتعلمعشمأاتباباطوداولقال



االهبهـالخمبوالمحلتشانهرم

3الئابركلضمحدأحمدبنالمولضسبطبخطدابقلبمكلدأثهعليرسلملتها
ااجنسساتهاشهرالمحرمامنيومينالموفثمسودةانقلهاصن

954شحألمخن

مةاألثراهبالملىأهلايالهاصدابماهانصوصمنالغراثمدعغلىأ
رسالةوفووقرىايخافىايلثباعاوكهالدرمولىصوبهـعمهلنجيصابنإققملالجمع
علمهاثىهاحواوكلئعنةالبهةهيانىكاخفاطرقافىأفسسااومئتقعل

م4ألخانأجنسقاعئهشطآبوحركىفمةكلعلبع
89م6شخ

أألدمنع3خاناجسسابقةأخرثكاس

علىالمجالحسنتأيشلؤرالدينبالجلشةتعاقيخاتكرالمرحان
يوآخرثالىمىمإلقاهزالمتوفىتافىهرمحظابىمحراطفيضلىأحمدبنبئابراهما

ورتبهالموحانأتطاخقسرممئوالمنهالخلحمدالملهالحددتهأؤلهءلحمشعبانمن

امثافىائبلفاوفوانشطعادكطبقلمألرونسفمبىألواسوضاكةغايهع
اجىتهأااىالمجةوالعثصريخمؤىحهاالمتامنهايومفوخ
98االشساممتخ

اقعدةالىذعنلعهصرقيوانالممساألحذاىمبقكاتثتعاسبقفمكلداخرىة

هس8أشخانأضىنكثنه

تجةوهوالتالحمانالحروفمىافمقآخزجميعلندمااهقالأ
ةنهرومحنجيبقألىأح4برقىالقديمسالناةناظرمدوربركهثىناجمععيوهال

ااغاتاجنحاسئنةاارسالىعطبعةجمرطضع
ولسح

81مم3عنامأتغأجنسأخرىكالمحابتةةنس

حبدبنأحملىاملالمةاايفتأشاكهردررثبارروهرالعوداأل
ببدروالمولوداصلفىاابشبيئىاالمصوىعلىفيينالمممىحمسدبنأاقاخأاافىفاال

الذعكلمالحاللتهأولهط4ةاسسرجبسلغاألثنبنلمالجةالمتوفىةءإاغبشببمثى
نحةرمماشعاصداءزالهصاعهسألهصئاةأسءةأسرزمالتااللتعدالم



طةشاثحنوحيافئام

الهضلبضيااإةرمحلىشرحبىمحثروابحعاللحالترشامنلموىاب9كطالبنتبئلؤعلى

ئحهالمحرآوالضرجمىألحداالبعيويماليغسهنةصخوجهقالمحقيقفى
ايمقسسثائفةبمطعقضرفهـحروطمبححققدجلالأ

أاولهسنحءمخن

فسئنراخهلمىداوازقطشكصاسيئاعلععحروئحهـهليمنشمأخرى
0411عنهم6انخن

941اشهألأتخاضفسىكاسإللقهاخةمم
2911مشموللتااجأحماأخرىكلعسابقهسة

34991صنهم9انغاجنساسابقةاخرىكاةععضا
191فى8نحهماىغاجسحرىعلسابقةأسه

وممنىرائيةضالوولىاكالأخمنىقصافدقاأشاب4فيث
المولوداشاطبىااألندلممىاوعينىأصينخلففرقنبنالفابممحهلىأباالمامنالمصف4

طأوضةبالقاهرالمتوفىنةطثخرالىظطه

واالدرلىكاصيبإصتؤالمهاأمسكاومودتهلىا

98ألمأنعمسخانأجنصعادىألبقلمصة
شالمعايغطبالشانأظرديوامبالوكعلىالعطونةحبماتأليلداثعلم

هريهلسثانةسةألمحربمطبعةهـوصطهعاألملوالنافأالجنئاوجودمنه

ا

أج

55

مض

ارحن

الهابد



51ويغالخدافربمسالكتمفه

فراطتهممشوطلىكطرمعماددئهابأؤلهاوآلفومالينئعبناوامكلثالمتوكنأهابلىأ
رجميعنيناظلنيالثالماامتألينهامقخدقيوابدمقرأربعةااعلىقالئلالى

فرخالفعطاوىحسنعلىبخطهعادمحتجلمجمللىإفىةةادالئاف
اجنسثالفاذديمووالعصراوالماظيسآنهط

92ما5ئحول6خت

لجاللىشرالمجواامالطمحامعرفةدفيراألدابلفواعدةأ
سثططألبتةننةنهصاوفىايوكاامعااوفيالدئحب

8مولنح05خانض

بنعبدألتهبنبهئكللىجمداللهلشيئاتأليفانرطميدبتاأ
9مشح98انخاجذعىدكعطللهغجملرأففىالهيتى

اداالليقهثيالؤاعاسفىاجمابياألذوىوعدادكتابعسدة
مح05انخاجحماعادىبقمفعمههإباباتبتعداثخاعثصريي
لهـمطه

الدفاشهرمربيائشالمتواوين

ارفنظاؤالمجمطبعةألجمربع

افةصينتلليف

نمسامهايى



ثمومةالفئواطأل61

لمجيهلعىطس

سئ

بمقىحرب

حرت

صهرمحي

صمةلسحربن

موى

سجومق

النإمفاغقالم

طبرأ
ييمدط
االش

92الالشأمولخانجنمسقاةجؤأولك

آمام5تحعءأ9ضانصانسنحكالررجزانأخرىة

علىلشيئبغيرسببلعربااتكفرمنلسبفدافىطلباممأغأية
لاألحكفوبهىعللىبقاالنعامملىالحددتهأؤلهاالمثعافىأهـلهعيمىازائد
أالهأشم6خاناضكهآمهاسص

نشسةنرصكيغودىابهيبعوبهاومماروايةألتدوينالخرانب
سالديهامنةسئثدسوسقفماالسثندريهاحريبمطبعةحرونحهـنبعثأل
مس6امش301انخج

لعبدالىحمنهـحوبيهـخمامطوظاشرقواعحلىفىيهكىاحقاغنث
4تاتمهعطبعقبمالقحروفدطبمةةءسشتأادوفىمحلىافنرى
مصم86تاع969فيأنجهـانحا

ايسالمةاهتآيهنيوالدينيقواساقلالمفىيهالنبوالفتاوى

زصحوونةسياألخرلىبجطفىالمتوفىالمويوسفةالثةابئالمبلوكجمابنحسى

انلييوإافتاوداانيامناناحعانامهعمابخاالذالحاللتهأولهامشهوسجنشن
الغقهيلتبابفئرتبهاعلىويهفأحاسفييابأجوبقوسلمضيهاللهيناصلىعياسعل

نساتقجراتوبهاممثواآلحنيمابهاخرقلىعادىبقلممقهشكادإلم
92ولءمن531خانيم

هـالدمحيىمحلىلمعؤضااضحتر
عثصرالقوشارابعمحيامنإلمقى

خهتمتلوحامامقامقوبمصدمق

لالسيص

كاحرضع

فىفدا



161صثاليويهاانهكتاصقههـبعمثمن

احآلاتأيفاثظرلمألاووىماماافالةجمفائدنعائلى

دنبلىااصولممطالىأبنبصفبنسأببمأجدبنىسأبجملويفبنعهاألديبعى
انالشاومدبراالىاللذالملثرالملكأؤلهاحملىةادربيعاألفىذجممرالمتوفىرمىالم
سئخنةااآلضيحرأهـاضاألربعاغايومتامننرخالواببعهرتبهاعلىلىا

ثافثطالاوىالءعرفيبئكوطفيدمحهـبقلمجلىناألزهربالجاح
131اتخأضنمسعصداخةلومالنثاسبثاامفالومفرغ

089ش

ثكلىبخعسنلىأيبداالءالماماايفتاةدثابصدلفرجا
الىنرحاعدالشدةبجعلالناطدتهأؤلهنهصثومالىونحاوشالضىظا

لتيمانحأصاارآياأآرشاأر8ولمروحثرويروبيخاتتتالبيقنهإالدأنجاهلمارأيض
أتفبدألخباردتجاليهاهلناسامافزعأفعدطوجدتيالمبرهنأنيءالايامأثىالفي
أحنعلىصصوتواالماصالتوااطهنبيادشأخبرخنعمعانموتهمنكإلتبآ

قيكللىنهباباصبأرلىووتجيواألشعارواآلثاراألخبارتىمنهارا

338العن96خانضالحاشلشهكضالهتصنصألبقدم

فودعلىتشرهـيهيىطصداصافقنتناألءعدالمئؤججةر
ناظربكعاريتيفتأليةالمصرالحينةخزفىةجيالمواثصريهنخبتاآلثارالقمليه

العودأالعربيةيلىأفأشناويةاالغمننقلهـإمالديهنهـةمثالالمتوفىحانهاألنتيق
نةللاتاوأدىبعةبطحروفلمجعنخةأتورلالمتوفىىافنلى
9اانعممغانضالس

813عانب3خانأجساةبهاأخرىعلمنحة

بنحدالواعبدبنلىلديناءضياوولمظاناثيفاألعطلالنضانل
ادنيدوكاطلىاالحزوفجعهنةثسهوفىالمبنعداثماالمقريرالوصهىءبناحى

15غاناجنسمحادىلمألبلمجاررفىنسشتساألئمةكتب
مأشس

حدانبنصاصمشغاتأيفلمحهـوغرذمألةوامانرلؤظ
فرغروىأحرأحمدابنعليصحئطلمحاعآلىبقلمالىرومحلىةنالجباوىالشمافى
13صخاناجنحاةتكسثهررجبؤنعثخامن41ثألثاامفها
61م14نع

ابزفيلىءالحمسنأباالرشادلؤرالدينأبتأرماتهفظ

سادسفهـرشامعأل



أليميلفالال71

بمعمدالمولمحااالارىبمهبىاالعدشالديخكبدالرحنزبئصهآبىابئصدمحيالعابدفي

بهاءهفششةاولىاإلجماثثياألحعصعستهلصلةاثتيفابهاالتطةلمحثلص

عثررمضاذنثاضالثاامنهاجمىمفوخلصولاالواطىمصسطفىطفيعادصهـبقسلمأ
92ال9انحمضاناخفسششتل

مأالعلومكهاحاشيةاتأللسيهاحردئعالعمعةهـحررحطأخرىأء
صهفبهامكورةالمذافضائلىاعالىالحاوهسذهنةا8لصالمتوفىغااليمابراهيمالشيئ

3امانخاجزسفصرالهوردئأشيئاثيرقبشطتمييدات
605منع

جمهامشهاتقييداتةنااأللسالتسعدةمثهألىقكابةتغعادىبقلمأخرىأة
أ35حن6خأنأشنسةكثم

م413انع06خاقاجزسعادىبظممبالرأأخرنس
اقادلماعبلىبنللهارراشيهافأتامملثعهانمقفلناةيانلف

ءأدىبغإجلئسةالمنالنكرجمأاالحاللئهاأؤيراثاالمففيوطىاقارأ
اتاسعابعااألرهايوممفرغاثانصسهاذسعدالبنهلمجانبنااليلأبصلىشط
44سشكأس4غاقابزحماشفاخةاألولىادىحمنينسوال

محة



61ميةألحيلوئهافتلافهوصمن

ا109نسهألانخاضنعساصابقهأخرىصكه
01911شولضاناننمسصاكلسابقةأخرسر4

11111نبم95خأنضانمسمصابقهةافيىكالنم
91امح015خاناجنممىأصلىكالسابقهة

ااجتصةلمتاتسهالمذكورةالمالبهـاضعفأخرممىثصضة
م8الالنحألهسأن

م8ال8نساله4خانضانسلسابقهأخرىمهن

مأالنصاله5خاناجفسأخرىكالسابقةة

إله6انخاجنسىنةاجمرالجمحرةطبعأخرلىأشضة
03مولشس

مماولشالالهخاناجنممىأخرىكالسابقهةلس
آم8مشالهولخانأجنسأخرىكلممعابقه4نمع

أا01خانأيخنسنةالبمصرسسوهعطثاخرىنمش
م05وللنس

9054شس1111غاناضيصهعاصابتةنهمالوأخر

زادلملةوالفنعاللجيبةسغوامالعمقبولةنفلمهـمةأمورودطيغةرا

مسهوادبمالذىأحدألتهمطأترسلسادمحامرنامحلىامئوشالمهالمحولأحالبنيئللعث
خانفيتحليقبقلملةقناثثالثقزمنمسانلفيهابعضجعوهابا

0101خاناخزسلصنهللعنةاألقىلمفاثنربععمرخالبرلمهنى
م4هـدع

رربنصالمواأبىالدينبهمايقاشعباشهـمنانصاةيفواتد
األربعامسابعيومالمتوالشانثطيطىاباوفلمعياحممالسكدرىالحاسأفيشهابالدين

بصلنمدنحهافاضلاسفهنةبليعبانعظمانمىالحددتهأؤلهانةالغرضر
أسمئدانةلمنهالمحضالفرغوفالمطعداللهاحمديبكطعادى

5918شمألخانش

ثلالمسافوقىشافعيماطبةجمتاجهنحطاكيهدائافواا

منفرضسقافاإلىحمنأتهدنجكلبدبنالميدعالىىامفأ4ثجاقواعدواوابطواك
وفحرطبعأنحنءإنرابةذىهنينمرأحمثواإسارحاءالالثالافيقهاليلة
امم31نح866انخاجىءشتطكعفا



ؤثههومعهولط

13م39نح966اقخأشنهسبقهآيخركألكللععلمهة

امم5س6ألانخاجنحاصابقةأحركلعاحماللىسه
امم69شع6أالاتخبمانسأحرىممأسابفةلة
313أألنع6ال3خانأجثسابقهاخرىكانهمم

بنأصةاسنأوشبهعاعدتىجموعةوافواندوالفرائعاال
السعرالمشهررمحفيدةتيياهـثوالمهاتفتازائاصسعودالدسعلىعالبنعيى
األميهأعلىألوربنطثتعلعقبقلمةأنةشبمدينقهراحمعهامئفرغ
4سثالشصلنالعاشؤتايومافىمثهافرخاألمموالدفزىعلىشابراهيمبنابن
ولمس6شال8خانشانههى

سحثاخةالىيهيورواطانهالحثيهالالفيرسمتاالءفىلمنفئاب
علىلوهومشتأمرودأوواقهنحقافةنحطمعتادبقلمممتوبتقرسا
الىاصلديويهبانهأعاجودةبعالموهـاشاثمماحفصمفأولاألعماآأقساأررمة
اممقبلايؤروكرامحمأنفاثششوهلريقآقوااكعهـمماثاااقسممواخةصثا

اقمممراسيرلتاصعماإثاايموالعالمؤلغينطاالكتباأسثالالتوتيبفىلثتاسمعكبراا

نس



511يريتجىرسىصى

61ولط3شمألكاأنخشاتحا

ىعكادتلميلباآللخهممطانحبافي11نةإلفهرسث3تخما
61هـماطنحعالهشاناجس

كصعاهـبقلمآستانهبالامشهيداعدباشالمجانةئهـرستا
861ه5شمهساناخا

ىعادبقمياألستانهنيهطرعن11انةتهتفيرس
61مم6رعس15خانأجفس

قهسىطبقلباآلسعهانهألىاللهفيرستكتشافةأ
61ولالسشسس06خانج

تطادىيكأبقلمبأآلستانهالتانيةالحياليةنهثباممالنهرست
3861ولشم16خاتأجفعس

عالدىلمهأ7سقاباباشاعلىأخملىممحنةنجا3فهرستأ
9361ش63مخأنشانميى

ىعادتجلمنهآلسمابابئشاكوباصيدنةاتهوسأ
0481شس63سغاناضنس

عادىلبشالباشأباآللقامكفهـ3نجاتفيرل
14861شم7خاتاجنى

عادىقلميألةباآلستانهىعلثراقهرلههتتخانتهـ
ا4مش563انخابمنعس

عادثبقلمستاباآلفنداللهالديعاداولىنةشفهرستأ
3461ش763خأناجنيى

عادىبقلمنهباآلسعملىافندعاطفلتشالةكأفههـىسض
4861شع6ألخانأجنميط

ىعادبقلمأآلستاال4لمجبايهتجانهارستفهأ
61هش863خانأجس

عادىبقلمباآلستافظفحلىاللهايضفي3فهولهعتل
64861نحم96خانضالمس

ىائنسلىمحملىزادوقاضىلمحلحطانااتهجانةولهحتالؤ
4861الشالماضماناجنسعلدىتلمةأ



فنوشالمحعنرحكه61

ستالسلطانتحائههعتس
قن

ةكتشاهلت

ننجانههرصض

تههـشه

لةتهئ

شا

نء

لهسهلهه

ستالهلهثا

ستنهآلاطان



كهانلديونهبئلمححاعغيوسى

بةممضوأيفاودبارريضةاسلطانقا3فيسفثرعهاورةثنو

61ال

االعيرببعمىامههافىنئغئالملىنهااالدمشفىادىابااللهبخكببدالرحن
اجسئهنةلهع

نسثتبافهـرسص
11افق11فحطيهلمحثمهآل

مةة

سىاضةبيمشتىيريهانلىيةلجع

مئالق

وفحرعع
مءان

حرطععقبد
قله

خسثااللهيهافيوض11
ورقةارفىارملىيمهومذكثردكقالدطس

األيلتأوعالعاعئالذىلحددتهاأؤلهارالعا

ىلمودالمنفاشافىإالحيدحمنبنبارك
خاتاجفسآصل

كاحرف

سحمدبىسحمعبل
فصطةم

خصره

صمن

اقيمالبنوحاركتابمن
ىجمادمرمنعلخامحهاافى

امش45ءان

صةت

بشلهى

معه



اثهنوعةالنغوأيل

سقهحركالهمشة

تسعنةقطبعة

بموقىالديهممهالمحهلصابا

اانسجمصرحروف

انالمسىالفالؤنا

وهألصطبععبيدأفمدىأحمرا
كامانسهمخن

01نمىلقأسابمءنضةا

103لعن506صن

هـورطبعبطأووابطلفافىيهالعمكر
مس3الشس3انابخس

تونسصرشااكالجغاحربأرعنعومرمزثس

طبحنسهضاندبكأكربيهلقا
43سنمسم801ولخهـن

نثط



961يثهـاللحدلونهبئلشامفهـر

ام019أالنع2انخبماأ

امأاأأل56مانبمانحهابقهممأخوىنسة

رسالمدعلجةهـطبعسثعلينأصثرسمقايهقاثفىنتاأ
23ال65انعامانضاجنسئلنةى

ثحةصلبعأللمحليحهاكومةاياعااوطنيهقالؤشااللر
91مش005انخأجنساكطبعصرفماسع

391ح105خنشانثاابغهااخرىكافعثروة

اأول04شهانخضاسثهأحرىكالسايقةنمت
811اشهغانأجرحماب4كلساأخرىةمحةاني

أأول4مش405تخبمأنسفالسابتةأخرىة

األموراجعمناصاوردهائدعوءيثدولدألعألقاثؤشتجارى
حرونحهـطبعنحةأوغيرذالثبوالساكاخوأحكعلثصرنعتداكيفيلةاصبهارا
5914اقع6خاناجنهـىنحئهطجقلبرالقء
6114ش41الانخاجفسلسابتهأحرىةل

ةأجميكراالماسيالصةواواألدديةاكالداندروئقىقالؤن

م6ألالشإلانخأبمىنعمرحروفطه

اآم6ألشس8االانغاخنحأكاسابقةأخرىةمه

ابوالقعطبعةحرونحهـطبحوىأالصالتمفيةقالؤنأ
11م6181ألشهخانأجنس

أمأألالنع15انخضازساهممابقةكاأضىنينئ

عطبعهحروههـععلالمشاكرالجهاديهاااتعايمقالوت
65101نعالالمخاناجنمسضةصلوإلق

نةثخببوالقةحروفشطعاووصارعداصتعليمقافىسهـع
8005ش151انخاجلثا

9005شس71خاناجزساأحرعابهدابقةشةن
ممم85ش9أاقخضنسسابعهأحرىكاهذس

خومبهونحوصلباتجاراحمجماعاوىلدايةقالؤشرؤ
9أالشاانخاجنطىواآلمى

االعادرحممدثندفاادفهر4رصاوفئاإةمنبهعريهسةاقالؤ

سبادسىفهـرسممإ



ئماالغعولألاللم

ال3انخيمافثهكئدسببوالقحروثحةثألهأبع4نس
م63ال9شس

مهاثسبثرالقوفيسطبعإنجأللشفائىافإ
م69نع08ألانشبماثمى

ممأالشولولأناجنسسابقةاضىزرنحه

3نعول9انخبماشأنحريكلساتجةنحشة
مم91اولأنخضأنسابقةاهأخرىءنعم

آماشح118انضاجنثأخرىكحابنسة

لحيمانأثااضيجمايتطقابألبيطرقاودطوصهطقالؤأ
ال85انغاجنهىلخةتببوالقوثحسطبعاوباثية
م41نح

ا509الش15خاناجنمسبقةأخرىمملىحه
امادألمرااحثقىأؤلهفىيموميةااعارفتاانظاؤتهوىقالؤنأ

الماليةجمطبعةحروفحطعمخهننثئنةسفىدلىالتالؤشالطهذااثصشكلى
ممول3نح9خنهاضاذسميالديهنةلصث

م3نع509اناجنصأخرىكاسابفةنمشة
مئبهعريهاثصروصةافىقالؤشالقبافيوالصيارف

جمارىيهنمنلثانحوالعثصراالسمبيعيبتعومقفرخلفرذمماوىاصمميوهوقلصماويأففئا

31الانخأخزحامألعادىبقلملرنحنصتيششنةاولىاالء
69نح

حكل11ورشووالضاغاشوبمررسسقالضالمزةابولقالوشأ
اسىنسثصةايةالمامطبعبعكيرفانظارةمنيهروولاط
مم18سش419خن

آم498شس519انخاجذسإسابتةأخوشأكاةن

أفىالعالىاألمصصادرمحليهااثصريهيةصراالفرعةقالؤبئأ
اضاتسمعللببوالقحروفطععأعينهلنلاثانهةاجادى

م3ص7نع31يهخن

شطفةألوادىحطخرةرلمحر1يهوانللىلىكتجلهاعألقالؤت
اىنصئعنةاهليلاكادىبمطبعقحوونحهتنسصويه

اض



أل1بههانأنثمثابعمف

م603إلخساألستخج
م3ءولاألنء4غاتاجنسأخرىكالسلبقةة

م965ألش59انغبمااسابقةأخريعالمن
ممال4النس69أنماجحماايقهأخرىكالنمم

ماألالشالغانعخانسةأخرمحاعالة
باثالماليرمغلعالىجاارصمالىلجارياثالجمهاالى3مثيوفاتقالؤنجا

فحةدوالقطهحهإباللغقايتركيجمتهقىومعهالمفصرالجواجك
85101شسأالمغناجأاأنعس

15101ءن3ولخانبمانسأخرىكالعايقةةأنس
ااءحماولخأناجنسىلسابقهأخرىنة

733سعالول6غاناجنسمملسابقةأخرىةف
بمالبعةوههـحوطبعأيهبارائعوبالداألهيهعافىإفالمبئأ

3األيمالشسم3ألىخاضذسلسئانةبوالق

امأل9الشعم3انغأجنسأخرىكالسابفةئم

ممأمالنعطانخأخنسأخرىعلسابتةةنهمم
طبألهليهاع12قاثونهناؤلعاوقالؤدطلمحافطتفالؤنحا

ألول3دخمشنمسنكلنةوشلنةبمطبعقلوالقحروف
91الالشس

السنخ3بمنسأخألىالتجاربئافعطشوقالؤناقالؤن
م41ألش

جمالبعأوفصحطهيهإلرالمعربالدتاطهألىآلمحاقالؤشاأ
أمهش31خانأجنسنةلىشبوالق

ااجنسنةدعمئالمذكوزهااللاطبعيهةأضىكلسفمعشة
3اص3شسبم101نخ

جشبكروجمابهعرفرنساوشاشسيوشوالألفوكزاثقالو
ااجتممىة9القورحروفطبحأذمانيقدهمابقماانظار
م3اسأانعامخن

صنهلىاذكورةالمطبعةلمجعلالسأبقالقالؤنامجويفمقااراظلؤن
عيماصمشساايمخانجنىط

يمبراجمعةباهـحروطبمأيهالمصولالليةلمصطقالؤشاإ



ثوعةالفئوشالىاال

م019أاعاتخشافسيهياللهعطسنةيريهاال

م119شااالمممانخأجحماأخرىكالسابقةزصشة

آسمئجمطبعقلوالقهـحروكاللبعألمطابعنقافي
31913النع66انخابماذ

ام319الش6إلانخاجاأخرىعااللسابتهنسورء

اإكةبابمتقىومعهسلثاولالصطدرفىقاثؤنمالمعالخغأ

أم69خاناجنسيهةممقبوعطبعحروثطبعيهشا
01ممم3عن

شوالولفىلهالمعرإوقائحنثصرقالذثالمأيمجةالمعاشاناثقالؤن
ابماتمسرصةمليةالمطعطبعهوشاسطبحأا4وو

3م81سمنخ

مم116شم8صخأناجنسابتةأخرىكاةأصمع
طبحضةكسفىداالضس4أصمادرعامااثعاشقالفنيك

ممم58تحس69انخانسئخضةاسهعطبعقبوالقجر

اللهصأمثحيئاافاضلافأيأدهـاارالهودكلافىدؤاواالألقبس
األصاواصالحدفنهأقىلهحثمرالئافىاقرنا8عيطمنببيصارروفافىأمرىلا

ةروشرلىايدىنشحالمحطسئأليفثليهاصلفرغمناميداسنة

461منحسسممأتخاجتمسعهـرصسغبقلمسمعلدأ
عرلثرجمةالمحىحدةاث3برااالحامافيحراان1باتحىالؤأر

اأجنممىنةلمخواللتطاكراااثريسانوصهقتضى
ممم8منع8مخت

ممس8شس1001خاناجنسأخرىكامابعههس
اوفماصطبعلثصرعيةاآاطيفقرسومتعرعلىمحلقوالرأل

م3م8نح011خأنأجنسىخةثوالقث
اقاااشورطابيانمحيشقلانلوحمابالداخليةاحالمنالتهارلم

ااجخاصنةاسهلوالقاطبعتأظاالمججاشراجفىمت
عيمأمشس191خط

الةالمنبالهحشائتدرصطكاصولاابرلمسمققمار

اجنعمىبوالقلمجعالمقاللةأفومصيونعلىةدهـشارركههيداتزسثغلية

غن



أإلمانثفيهىلفهلىمنفهرشئا

ممالهنس

ثدرعههابرامبردوفالؤلنأنبمصفلعيوميمالمعيرفانظازهفرالمبن

األؤلعو4ألموافقهنهلؤفبر91فىالمطفنظالدىةئعلياطبيئالمصدتا
أاجنس4سخالمايهجمطبعةحروفطبحسةكلست
مم34شس19نغ

3م59ع119ضانجدسأخرىكالسابقة4من
جايرم8لمحوقىطةموتالاثعارفنظازهمنريألقر

حروفيألطبحرايهراشالكبافقاعلىليمنميالديهشصآ
مم596شح8خانأجنحلنةاثطاليةطبعة

616نع18خاناخلحانعورةاضىكالسابته

هاشيددىسهواوبررشتيبأنلعمؤيقبةاالمعارفرةنمنيألقار
بمأزسرويهبمألللةالمجمطبعهحمروفلمجحسالمهنر
مم5شس609خن

3م68ش709خاناجتسهأخرىكالسايقنهمة
لمعرسههااالطامالؤنانبثالعمؤيةالمعايىطارةمذألقوار

اأجفثايلالديهصثنةليةالمطتجطبعةعهـحروطمحثالحغوف
ممالولنع9نخ

مع88عنأخاناجفثايسابقةأخرعاحمةنح

ينل41رلهصئملىقىبمثأنلعمؤيةارناالمعنظارةمذقاوأ
ااخنىالديهشدخةةااطبتحرطحعأ
م8ش14خن

مأولشي111خأنضانهيىسابقةأخرىكلةفس
ارالعلوممالرسقدتبشمحنيهعهاالمعارفانظارةمنقرأرإ

11مانخاجسامالديهلهمطثلنهالمماليهعطبعهلمآلفحوابع
3مأااشس

مم98مأنبماعانخاجنميأخرىكالسابتةنخه

كزلمماوااوىالالةلمثاصقزتيبالمثااللفئيحتضشثقهار

ةءلمبائههغالفى4صاوين918دبااحراؤاءحماماياإملشغبوالقارألحروفحءعاإأ



ثهـعفهعةالفنوجمنثالأأل

يهدرحضسزقىفهيمداالضاففمعيفصمعجءألخويرلتتإماوالليهتاتجلسما
كاراثايليياكسنئهلخجمىألقجمطبعةوفصلمجحكمبرظيفههعلكلحص

مسالالمش9ألأنخافعيهطبعحثرأ
قالعربالمحثهالقربمحجمححصرقمنهىهـالعرؤسمبةثاثعرب

اخقرهامنةسنبشالمتوقىشافىاالعرأقىدالريمالدبخكلدلىوممالمحاطص
نسلمحكلطألبلمبقثهوالهارعلىلتكموااديثأسانيدبكنى

38مولنحسأنج

لنرلتثواالخاسفالثالمجهـىكامنهافرخأللاأنآشهاقيلمجقأضىكالمعابقةن
مأمش18خانعفحاأالنورةبالمدينةنةللمرجب

انتاسعالقرأصدعساثأليف4رمىضقالنوادركثلنرظركلقرقا
قيمنسررتصفراثلفىمئتأييغيفرغبأيخطوظتهةثاعلىرانجيالحيداللحدلئهأقى

مفسهامئفرالمقرىبالظريىأمشهيرداأعدبنمحيعئطباظعغنحكلدإ
لأنغأجنمهـىسهلمخئهنهرمضانوالعنهريخمنادىاولوبعااالء
ولام5نح

ثالبعيهنااجمميخيلهوماصنؤرالدينقصسقالتاحرعلىمم
63غىااجؤحمهاةخصارازقعيشكبشغابمطبعهةحرو
مـ9شس

3م8015المخانأجنحاعمسعابقهأخركطلسة
ثرفبمطبعفثلصطبععهأنعههـأركأددامىأ
033أسنع99خاناجنحائثهنه

9033نح051خأتاجنسمةأخرىكالسانهمنخه

هـطبعةألوفحرغتنمالبمرىالصائغقصقحسنأ
038انخبماىفحياثيهامشهاحةةإكالفكلبداوازقاضغ

م053مشح

4053شايمانخاجىنمسابتهأخرىصالفسة

مغكميطاوأخيهافريقصاجشتيازينمانهوقالمحتالهدنيثقصة
عدحةوفرطصحالمصرءطيبقليارمحشوماآصنوالمعالمأحمرالدثقمدما

آ313نع59اخإناجنسشثلعنةذهـف
133أسشسهمخناجنهمىمسابعةأخرىكامغنم

مةث



اال5ةيولخدا4كاكثلساهفيربه

ااجنسجصرطبعجمالجفيمسكلتصف
م3م61نعمنم

الثيخمحهالشكبهطمءحرمةحمالوغربجميبثضة
م505نح8ص3خأنشانسنةلسععارازف

3م68شح33انخاجأنمكالساصةأحرىة

الغيوالمالثثدوربنتالسيلحالمالفشرماشهـاقرإلزمانثقصة
بمأنمىطارازقععلىكاناصيئابمطهعةحروفغثيال
مس31لقح01منخ

م933أنعم3أنخأصنحاأخرىعلسابقهةنطع

تجعالاشيهالسلمأئمأكأوذكىنجااسالنصةقماليفكل
جميبمنالئومإببعؤالسالمعليهماودادسلهالتالتهعهرفيعدقالجقمنالبعضم

انسىةثكلىعطبعقثرفحروفالطبمعمحةارفآلرنجربهاراألخ
ع8153ش301ألغانخ

يم915عن01م8خاناجىن4كالسابأخرىقينهم
حروفطيعفأاازينمعشوقتمعرالتاحرالمسرةت

43اشم2خانأجنسلسصثنةعالبعفثرف

م693حامهانخاجنساخرىكلساتجةة

امعغكقاعطىونحصطبعنحةليحقاكعلىثعدمقصا
م53ألش8م4خلااجنهيىتخسلىمحبدارازقطنعغ

ممهولنعول3أنخاجزضممالسابتةاخولهص
اثعلىتأليفوشبانجبلثمهررنحبهيففملفلاضياناقألئلىأ

المولودىافباثيرثااوممدالحنفىمعدنجمععودلربخنطسجمدبنالدينمحيى

الليلشطبياأؤلهاةساألولىجمأدثلجعترابعلملقالمتوفىضةلصه
بقلمؤألاالبطالبعضنهطردالمرأبوابثلرثةبهاعلىربااللىءبرةراكوا

اال649عن13مغانضآلسعادسل

افتةأواتهوتاخواواوالثنتهأتنعاكاتاولعنهوهاح
قرن81عالطمنقافاأصاليابئعلوىاسيلىااليفقأنانباتامننماتاتياتوا

جمصرلومم9اايدهعطبعقجووحرابحخنلهـمئهفرفىمنهفربخغصرالعالض
أمأسشس6هخالىاخنسعيدنه



مومجمافغهااال

انع56غانأخزحماعلطبتةأفيىثممة
ما4نحح6هأنخأجنسأخرىكللسابقةءنمع
اع6نح656انغابمنمىأصثعلسابغةةنس

13أالشس6ألهخنأضانعمىأخوىعالبقةنسة

شوثيرةفطصطبعالمسعيىاألجمانثقواع
ءم2انعهخاناضنحاميالديه

التعليمحراؤهاوقىاىاتعياعلاقميبهبأهصرمحةعمماانقوا
بمطبعهلحروفطبعةىأنعدافنهىبرالفؤنسلوتءثلهعروالربكتألي

05امنحس361خاناجنسةعلوالق

3105ش61خانضانحاكالسابقةأخرىة
م1633عت69مخانضانمىسابقةأخوىكانة

ةحررفطيعلحملىأاكوبوفئرىوااعايمىكأينتواإ
آم3أنحخاناجنىيالديهعثمةسوالق

هـاباحرورريهعكاالفةثألببدرويهآالدافىنقوانم
أاجزسيههبمنةصمسهالمثرافقةلالديهصانةسهباألئهعحندريه

4ممانعالخن

ونحهـطبعيهلجهادعاكراكشاةلمتعاتاخليةاالدنيخهقواأ
مم386شسول57خاناتىنسحلض

وزيرالمماحبالقاضىارهلماأفيفتألهواويننعالدقواأ
أجمىابعثضءلىحمهارلفىكرالماحصالمحطدتحلىأؤلهاممافسعيدفيأفيبنللدينثوف
ااجنهمىةجممصناوطبمطبهةوفصطبحةأ

اه9عن13ان

ا055ش4صمانضافسأخرىكالسابقهنههحة
مأ5شس515خانضائعىتةامعماةأخرىعمشةن

مأ6ش615خاناجنثاأخرىكاسابقةة
مأالعن95الخانضانسأخرىكالسابغةين

ةحروبجطباكالوراتاثعرلهبثاريةاالبانيةقوقوايخي
3م767نحول06خانأجنممسلمخنةببوالق

مسيم8اخانضافثااسابقهأخرىنة

يخاوا



األألالعيويهاشانةأسامقفهرش

رههـصآلطبعبطوالرسجطالضفىيعمكىئولعسوانينكل
83033س539انخاجنثيلألديهصملطسالقبمطبهقل

يهنجليزاكةاصهطثريألالحلىكةلباتتعلتىعباتءوقىكلقوانز
زسفةقنبرالقبمطبآلنىطبعحرالنأعدافهحثتالعرببرةالى
176نع68ضأنج

3م6المنح68حانبمألسأخرىكاسابقةةش

بنصالمسيدأحمدفيتأليفكلالياقوخهـشرصفىالقوتا
الذمحجعللددقهاأؤلهةفاالمترفيالشاصىيمىاالحئالعرئىلؤرالدينعلى

يدالفطرعليلةتأليفهمئفرغلشمررمضاتفضائلوهونالزطيمدؤأكاجممبعبادتضاير
لبساوممفافرخندثالدجيبىحمععنطفيئاألطيهأبقلممجادنهعشتكفىشدانة

563دحااضدسنةشالفايخهحمادىمنشمضتطلغا

أ45شس

ااأل94شص8انخأجحماابقةحرىكالىأنسة

ادبخبصفيخلاالمهالفادإحصهارمحاباياتاماالتولطاخ
األثرفاحربأاهمالعدؤبايمعىراىالحدلتهلهأشئىاثتوفىالشاشاالعمشاوص
8م71نح85انعاجهىنعادكلقلمجلدة

اشتاتأليىلضحهـضهادرااءلمسابعضفىالمساليداالتولأل
وحميللذأتهلتهالحلىاودهغعرورأدثاالقرنالهءمىوخمالفرالدظيمعبداحملى

لملنةلكالطعثرمنس4روطاالجعةومةاركعتجاهتاليفهمنفرغفاته
عرمنالثالنمنافىفرغصمديهاوزفتبدحمنممحيفيعادىبقمجلدأفى

أيضااثوصعوعقمهذايوطىورقاتثلألثياليهارصالةونةكداسىو7اربي

3م6شس6خانضانس
اطغيانامقوماككللمغرعفرعنفىالبهتانعنثصانالقولىث

هـنآحرالةعيطنرىألجهواثالفىمايولسبنوحمناصدالغيضألىالمةلافتأله
شهرفىلصؤالوودعلىقالفلىالظاهرةأمجزاتالايدره4ايزىالحدفئهأؤدةحثصرالحادى
جمراطئالسلثروظهغرعفيهجمالنىوايكرقهونسءبةيتعلقفةشالقعدةذى

ذللمجحنؤأماحيماتهأوفىكهدهالةهلكاتإزكنصبهيكفاليعمتعاولنقولهغرقهبعلى
اجفمىثطعابقدملمجادفىمةدقيدةآلوأجوضاعدزلبتىالابرر7

8مممعن6

سادسرسفمسأل



طوعهععرلألاألل

كاكافااكلرف

جلالصغءاالدهاجالىلجثعمفبيألتيطبنىتعلياىصبتاصإ
هسمتح481خاناجنسحروههـحدالطعبالنث

وفالمعسرسسعجدبخيوسفتأليفاتنامخرالعتقاداألمحاكايه

ونفصطبعةإنحمهجردءورةتاليفهنفرغانفيوىيةاابسعلى
اال613نع3ول8غاقجنمصلرديه84حمللا

وفيهيتهاضهالوأثوالمسهاوأهسييوأتامعؤفىردقةاككبأ
لمحكلنةركيةالإلغةوحةمثمريلامفضللأصاديبعضرالأؤلهوقيرسومجما

ايىنكلثئمنهبالقعدهذأوائلمنهافىفوخميرصطفىكاطينهععنيمدا
11منعس4حاناج

يسقوطؤسعهاعلىأيهنمهاهامولوغيرلعامةالصلوقهكاجاأ
حسبمايغبنىوررمعينةاميرررامنىمعالخالةيهواالولنديهاالنجلستعهايايهنيسةابحب

أنسالريهمنةلههـكروطبعكئسأااافىأرشتيلها
هصشسااولانخج

بافيرهوثجوحدبنبنعبداللهأشيئاأهامللعصمةاكابإ
ذكرالسنالدوابالخدثأثالمحسلىطريغةرهوء2ختلىالتوفىانهـافىحبالشايال

العظيمدفهاطأولهخاريثراولؤاالعلويةوتالمايمىرجماتعالىأدئهعظمةمنشيةفيه
ومنفرخروىاألالمالصزهمانمصنحطمحادىبقللىقدنممزةليلالو

مالش14انخاجنحاصثدانةناصعولنمبسثهـيا

افهرشضامنالهانئاولمنأ61أمحيفةانظر

حستىبةلتىافىألصراعاتعليموهوفنفيهاألسابنزأكالق
عادىبقلممجلدفىةرالبستافىىايشسعيلسافنلىتأالنطقارعةتساثث
3سال3نع749خانشانس

عيغاياتأربيياولاآلدابهادثالفروسيقوننونافىلعابكخ
االذىددتهط1أؤالثاصققونامىافانىفةاأفاضلاليؤالنحمنابهمثكعاااألثوفا

رىارفىالذكواالموةيىلؤسميدةالتىناأوفىارباموأكراعضاسلأعنأ
ضادصةبتمجالدإفىنسفلثهعبانثراالءثبيةهاوجالتقدأبياأمخالبثثرحاطنوا

36انخاجذسةصلمهرجبمفالىفرغحمدالشهربافىبنأحملىبخط

شح



األحهـالحيثىالحعيهنلمنفهرسض

لألصاشس

نممونجكيرهاالصوكأمددبرأجمىجمرإاأشأثاةالبئطوئجفىالحهب
ولمانصسخاناجةنةكغبففدكلد

صقمبطركهايقرمعفئالالححلراستخراضألافروسيةافلكللمكبي
اخيااليحتاجاوتتلهاهـماهـنادإلجمحرنهالرءييذفيهاوتهارهليممدأرشلهاوعمهاوأد

تعادمحةبقممجلدأفتسبنثردعدةعنثايمثخلحزمكلصلدفىأحزابعةرهوأر
61انخاجنهسههايفنملموجىارابعاليومفىكأية
8105تلع

أألغواتالتالبننفلى

بةلمدأصصفىةيسيرطىارحمئاعبلى
9105نح

ءستوين

لس

آغابآيوابلةصعنإلىاألضلالفلهـالمراعظكتالمجدقشنأ
عدةجمههقلىررىعابقلوهرجمتوببالمفحنفىوموافافقافىئلبرةميصأدواب
681نحالمخاناجفثهوأثناثهوآخرهأثرلهمقخروم

وغسهاناقرأنعطآإلتفوأجوبةأسثعلىليشهـكاال
وأنرلفعككلالتمواوخوالعمبهتإلىوسكومسفلطميينأوااثيعةامؤلنحنويظهرأ

تحتفحماثراانجمامعتدسثألمجةذىمنوالعثرءناليسااظيثجالسماف
ىادمحهـبقميهتوببعةارابةالحووالهعوشمنوعوادالحىيهالنبوالمنظرة
اال588نحأسمحيانأشمانهس

دوهومشلى5إلشرفواصورهـلؤاددأضطحلةعلىليمثمبع

قطعقصعيرقمزبهتابومععادىبقسدمبإعضخرواأؤلهوهمنامحشكويكر
ااجنسالمئوفةبمثةةمعغرفسادسفىكابةتماألدبفئ
50581تح034خن

طبروورأوالعهدافىكتجالعهدالعيقوصتهـالمقلىتبااأ
305ماشالغاناجنسميالديهاسللنةاحرف

05مهحانالانخأضنحاقهأحرىحمطةنع
05م5شاال6خاناجنس4سابةأخرىكاشة
ااجنهلالثانةالبليدنةحروطأخرىنسشة

05م7نعلالخن



هـاثهنوعثالفنوا

جمكلعتابعحروشةوهواألنجيألةورلىالعهنابعمإ
05المشعاالغانبمافسيالديهاصملهل

05ماتعأألأتخاجنسأخرىعلسايقهنحةفى

اصودسجمماكانسةانجاحفيوانحمبواألبئلبورساك
الديهميلنسيالريسوفحوبسياقرساظامسامئاالولاانصفشا
الفرنساويهجمهاباالإشومعبرنبورجووهرلؤيمربخديرنبويولهمفاتالحواهاأظه
االمهشح3الولخانضاا

وىالعلتعدادا11سانالصريةللدباراشافاأل

كرنيليرسيفتأليلقألوارلصرابادةطيلاألباعشفهإ
ببيردتلحروفعلبنسةببيروتيالديهسلىامةالموجرداآلفاثديأل

05أعش081خاناضنحاديهيلصانةلعه

11أحمدالدينابشتألياألفكلىحلىعطخفىاألصراركشف
اثيجلىاالعاثينوبدقهاطأؤلهورثالمترفىاشافىااألقفيسيوسفادبنأبماابن

اطىهابفلممجلدفىفهمةيههمثصائلعقأجوبةذكرصهوشياجمالمعين
إأ61خانشانحأسحممهآشثثالمحرهحر3مهافألفرغالزفيلىمح
10511ش

األحدمنهالحمفرغارشيدىضبدالفتاحفيعأدىبشلممسابةكاأفيىمةن
5105ع661انخاجنصةلىالمتالهربيعصنالناك

السبتمايومفرخاألحمدعلىحقبطدىعابلملنجاصدأحمرىسة
07انخاجنسةاآسجمادعالضاليةمحثرهنالثافى

38شل

فةشداإالوليعثعهـررثالشيهاااليومكابةغتدمحهـطبقلمأحرىمحةنى
8م3ش48خانماىنع

التارفأيفتاروطنسدلةمعوجواواتالمجضفأ
مجالدفىلممهمةكلثساقاهفئباالمتوفىكافىاداأحبنىهاببالثعسيوصكلبرا

اجنهـىمةصهلاصلرممقرينالمحاالثافىكأبةغتمحادىبقلمأ
0461نصسم4ضت

يهااالدينفىلصيامواامسالةاحتيشةاظالهاشف

أسخاناجشاميالالديهنةصسلمهبيروتافىحروفطعع

ش



أايهفدميوشتلدكمئورأفافيلمن

بنموحمعهتآيصاعادالرينفالحروبشمعرةوبالكرألحم
فيوقفةلمحثوللحلقفالمنصودزبالقاطفئادىمقأصالمصرىاليولفىيحيىررص

محلىزبههلمعكلعلىرفرظاصمتجلالذرودتهاطأكظحنهستلأكىافىرةبالغ
تجطىعأبمنجلدأنممعةخأصماألولىدححطفىمنهغؤنىابعثمؤائم

األ149ملئم69انخضافسالطنوببنطقسابنمىعي

رفيأقاكخلعالتألسيفاألفهاممحدراثعنافاهاكشفك
يومالتوفىااخةحفالبيهالمولؤلدمنهووالغرنررىالدخيالمبنئحيولسفالمنمعبلى
يقعلققوكتالبالحعمنىئككأطيطمهالدمحوكأثرواثاسصانأثيرراألص

اجنالنمعبغمنحجلدةطوالحيملةحوالشثروالميةابعمبا
8ع91شض316ن

شعاقةماييلضابةايهزاالمسحوعناهقاباحمث



ثاثزمخاثعيوعةا

ا916نحأغانبمانمىحاأضىزخة

803م9شهخانأجنسأخرىحملسابقةسه

3ول2شسهم6اليخأجفسبىاخرىممنس
مأيم3الانخاجلهممرأسابقهىكاأضنسلى

اآلزبأدلبابهامعثهاكمابلسئثثخةثرفبمطبعةسقاصكأطبعأخرئنعم
اجنسنةشثالمقوفىدددىالمطحبيبربئحمعديئسناطألبينوالى

601شس836خن

ام46ش936أناضنسأخرلىعالممابغهسة

امالءنع37أنخاجنمبعمسابقأخوىعالنسم
ااالشس146خاناجىنمسابتهأخرىكانيهئخه
اال3مت36اناجنسأخرىعاسابقةزصقة

اأشنحاسثئهنةوإلقجمطبعةهـحروبععأخرىنممة
م133ش71نخ

الدنياأببهامشهاكتابةسهيهالمطبعةباوفصممأطبعأخرىة
مأمهلخ84اتخاضنثانوالى

أم66أنعأمخاناجنثاابقهأخرىكاههن
ارابعاالثنينمنهايومفرخلجنيىالتهاسالمعبداللهبكطنسغبقلمأخرىنحه
ولم03ش36انخصانسةسطنلدوماعثزن

أحمدثعيئاقالالأاأبنصسينالثيغمةالىبمئياغطشهـاثم11
تهبمابهاهذافىبلمحنهانةلمهأخانياصهادىنسالاالحداالجالتوفىافىالمر

يهفىسداوطناوالعرحزاشبانألممنلىءالالشةالعامةلفاظالحصقوحميققاالالزي

كلطبعةساحروعةرويهومهوابيةوالتروالسياسوالظلموالعدالةقىاالمة
مأمه095انخأضرسنةصلهضرف

م9م7نع115خاناجزسأخرىكالسابفةعه

عؤفتاةواصاظةمعؤالضاصودرةصختطممألكا
لوبلؤرالذىلتهءاطأئرلهنةسرجبفىالمتوفىالجدرأروميبنالدين

رقيارريواناثفىمقممممينقوكسمعشربابااثنىصكلىؤتجهوشاافىصصفيماثالبزأ
أبرديخااالدفيثساسيرثاتقبدالرحمنءصشعادىبقلأعف4شئالجيأداتفى

أضانسلخاخةاآلخوةجادىرابمئهاتهاننوغاررسنى

تخ



أميكهـدواظاثةلكعاعنفهولممت

محيدبنسعيدبنألمجكبداللهتآليفاألنكولأغوصارااكن
ممكلىزبافتاحاابالولتهاطيأونهباكشانداثعروفداذموقاضىهاسسعيدايصحمر

ينهبئويةلعوآلثاوااجمانبيعرسكنلعوالماأصفافماحاثفىأرمحالنتطوأربعةبحمضرعأ
المساالجعةصجدستابةكتعادىبقلمنحعلدةلهمغليةكنوئاخاامأهيللتس
أول3شم5انخاجنهسضرشمن

وؤايمنالئمانحثىالعثصربتاجميأواسطبةكتكتاعأدىبقلماهسابفةأأضىكامخةنم
248نحمهاتخاجثابرموفىروامحبنكلعالكطةصتاةى

نةااكللىصالنرمإحفممرينالثاشوافىكتابةغتةصكادكطبفلمأشجاوىأ4فع
9م5عنالم4انخاجنحا

اممشمهغانيمنهسلعادىلقلىثنحلدأضىنممضة



احعموصكةالغئوسوأل

05األئغ

61م9نعمامظأنأجنسعاديابقأخوىمنئف

فوائدوحياتوهوحوعحوشهـوالفمالينةكالملىجمأأ
ظيفاعىالقرشالثاينءعاطمئالصالمهلؤسلميواصادرلطائفرولؤادباتهـأد

حروفطبعبهللىةالقضاقأخئالذظلتهالمحلىأقىلهاألهبىلنابئ
أامرولشسمهانخأشنحاثثشلنةوالفبمطبعق

ول4منع35خاتاخنحاأحوىكلممابقةممه4

سسنةسنسكاشكلبدارازقعاششابمطبعهحروهةصبىأمرىأنخة
اعم6مشس366خأآن

امم16نع66غانأجنسسابقةلصةاحوئكا

امالمش566غانصانحااحرىكحابتة4نص

أماالمش666انضشانسابقةوىكاأنح

ام3المش66ضآالأناحنيساسابقهرىكاأتينه

بموماجويأجوخريخاوالمشياممانواكهالمالالأحكدخاألجوحبحا
شكدشنةمحثهرإثالووالهاحرابمحالمنافاأحصرااصإاابلىاتلل

6السررخااجنسمةشاالعالألمةيىبرعطبعةحروثحلبع
امأم8نح

ام11عن6ال4خاناخدحاأخرثكاالبغةةنمي

امسدع6ال5غانضانساخرىكالسابفهة

م1031سال7دخااجنعساسابقةاخرممىكاشحة

30313ش6الالانخاجالكاسادقةأحرىسه

القطرسااحمبمنهيتطنرىالاااللسخمفىاللرممطادخثركبي
يوالفحروشةخطخويههطايصالموافقةيألريه4سالثاتالمصحوى

م503دح6001خاناجنثانهكىل

م3االحر

بىالقبمحلبعقولمحاحرعطهأاحماألقاعومثىتغتيالثحة
ممأعصنع491خلطأضأنحا

كةمسصلوالقبوفاحوحط4يحرايمقابالهلحفرائحةال



ييلخعبألظشامنفهر

حرىعهل

كأ

هـ

ا5

اصطمعءمي

حرصا
كه

كريةهع

انصلمهوف

وتدليرآصالحااعة
شمثآلىالق

بتصدياسةل

ابمىن

قيؤ

طععت

عةجألالءنودأذوشةف

نن

تحالطامجصوصو

لمس

ماص

سادسدهوعىم



3

كطسسم

كةاشلمفنوق

اضةشالوطنجمطبعهـحرصح
3903ص106نخ

مأ2من016خانضنمىأضلىكالسايقةةنس

903ول5تح116انخاخزسأخرىكالسابغآلنهع

اأجسااائبوألقطبعةءوهألطبعأخرىحن
ام8ألشس3قش

م481شسالهيهدخاشانحاتهعاساأخرىصةن

أضارحماثانةلههشثرفطبعةحروععاأضركا4ء
903ول9نجيم516نخ

م9ش616انغاجنهمىاصحرىكالسابقةنة

61993االغأناجفحاسابغةأخرىعاةنمه

الياتحماريخغباحراهالمأموسيخمااثهنرعومةههقكلدعاممثالئحةأ
همخأنضانثاانةالببوالقحروفطبعةمهالهند

سقهحركا

وءإبزساتواتميقمثىاعيدالال

ااضنحاسفانةجمطبعقلوألق

ييخضسيروآالمحاآظاالئحهأ

لطس

عسكريهت

ىحرهـ

الثحة



األجمىيهفثفممامهمهرساين

ظارادارلىؤئثسبنوالمرفاثممجلعىيطتالتحقاصماأ

اأجزحماعتهآلاثعادف3العطبعرفصاطبسحتبواث
مال8شساأم6من

خةشثاببوألقوفحرطسحالمصريهالتلغراادارةثحةأ
ممأم9ش0001غاناجنس

فوابايىشعومجلسأعضاتخاباليفبةفىسيةاساالئحة
شةكبوالقوفحرطضعحودونالنفثوأعمالهأيجافىحنظامويلها
أامالنصمخاناحنس

12ممشسألطخاناجذسعاسابقةأخوىةنهم
وإحقتجطبعقعوحوحطأالسعيديهااألطيانلالئحةإ

الحافسآاىلالثسعوطيان9ااججبصشعاملحهاورقةوثهاة
مم6ولنعألألولخت

قبوبمطعصةحروفتطخةصدرواةايراداشالعصحةمم
م3متع189خانأاعىسثاضة

11حرونحهـطهعأيهالمصرركالجطوفاتومصراتايرادالثحةأ
311أالأشادغبمانستافةطحعقلوالق



كموعوفثالاأل

633ههـخلالخاختهسحمالمسابقةاخرىة

3م607ءخاتأضفععااللسأبمئةقاخرى

الوفىجمطبعةحررفطجاألهاجمةأالمحاعشقيبألئحقهـ
581أل6نع634انغاجنسأثئس

اولالالهنحهالاتخأجنسكاامابىاضىثيهى

مأول3166أتخاجنحنتأخرىكالمابئ
9الولنع316انخأجثسحرىكاسابفألهمعة

م889نع816غاناجفسبقةاأخرصهضقينهم

عسربهاهنهـونحثرافاطإسعاانلةقراهماصيمقاليداال11
امهبيهررساارسباثاليةفونسالواالغةواياضةالرمعلمىأحلىذصأحمدأفنىيةرشااا

إأال5انخاجسأشبوالقكمعهحرثاإلطعمع

حرفمع

صدبنجمطف
دسءكالشي

فصول



أبهولحلىاانهافهرلمهتأل

بضاجلنهبةالتويكييلسثتاكىخغامسدأثلالثقكسسيهاالسنةنصوا
أصااللجواصطوسورانجةذىمحشؤالسايمالسبضبمكعابةغتعمحا
م06نحالاتخاجشبجارىخراابن

المعوقفارسشمىاكاالصطريفمعسنىكلفىفالصأ
طبنسةالىاتبلىاسأنلراوفيدكتبالمفىةأترااتعايمرهوفىاخض3ت

االثانخاجنعسديهاساطهعالىفيص
يمءكأ

كرن

جر

لحيرالطمىجمشالجحجأمالخنحىا

عادبقممجلوفىاسيهاثهامو

هل

تس



امنربخاثعنوضاا

علمهيةهاتا
أ

فيالدينيمثألمجاوامحابثممرتكهرايةالمراىاحاال
المحللتهأؤلهعشرالحادىالقرنعاهمنتىالدالساطىالدينتفى

فيآخرهوفىنهشنهالثافىلمجعرمشهمرخىجواراجب
وطالعهكب11ثؤاغفالعطارمايفصرانهحسنخيئالةالعأل
ههنعتم63خانجعنص

يوالقةجمطيحروفإلطبعمجلدلىعةأ
ضععدد

الدياوالمصريهأصيانكأاسعحزيهائحةامم

ومعهـاذيلهشئلمنةحععأالمقابألئحة
اومعهاذيلالزراعةمثىفضاحمإتيبقىثحقهـ

أ8551مشح003غانج3نس
3

أصحدالحسنىحمدبنيطىماثكأبقلمجلدآل
صالءا

نعرياتأةفمرأيخاةثلفضيةاالجمأنيةةفص11
شغتكتابةاسمعيراحمافيبيحيىا

دنجايحيىالحسنألمبضيئاايفثأصخهيقهـلءصط
ا6م9عق4الغاننعسارلدوشا

صدنةسوالقطبعقحوفصألطبعنححلدمجوعة
دحتس

رسهااالمحاعئحلىل
ومحيةاثالمحامبالمقررةاولصومفةتعوث

ابهافامتهااومىحاثودالثصرعيةالمحاكبيصراولمم

اضمنسنهاكلوالهداشالدإكألقاتوافى

ام8الشسس4نخممع

ىة



191يةالخرلااجمعامثالهخهرل

3امالشيههخانش3نكةأضكلةحماللهسابقةةبومحةأ
تمحلسعئنهقجمىةطبوشهـسثالبصموعةأ

الؤوكصصااضظامماتياالدمالهمعميهالئواعراوفالؤندراصواةلتمالبردازاألكالؤخاعلى

وقالؤذالمسهودعبنالضباطحاليةسرئوقلدؤنالعهـتكريهنههـاالمالتيازاثواحمطالأ
ال5خانأجنسحاوفووريمواالبرهاديههاشاشابأ

م0091ش

م1091ألنع55خانضانسىسايقهأخرىصنسه

ااجفسنةالمذكوؤسحئللطبعةطبحههـممأضىةنمم
امأمشسال65نخ

ع3091شالالهانخاجفعسأخرىكالسابفةةن

أبضاوقالؤدالمعاشمثاتثعااالؤنمحلىليشسءوالغبرأ
ابريهوابريهاضاثاالصاتالمعالثعالخرقاغنمالخؤاصلىوصوراةلمحالللىايرا

الؤنولمجريهيرايهالبرلجهارريةاصقالؤنععاشاتلمستودعينااالفمباصالوآلتسووقالؤن

طبعغاتأمثياواائمقالؤقياكليعهويهعرلىاالنظاماتفىيألألتسأسعراللقوا
اع79نحال06خانضانسنةشثبمطبعقلوالقحرو

913ألالش16انخاجفسأخرىكالسابقةة

النشوراتواوالقرالصاتالميرىلوكءأحبهحالمحيثحلبوع
ال36انخأجنسآ4ةالقبمطبعقحروفساطبعطأالقم
011نع

امأأهالش6دهخانأجنسقاخركلما3مجوع

ارجةايةالعرغةاحسبوأدواروأمناللهـوأغاتكاإلتوءبمأ
كابهطبهةحروفمحطممسسيخهالمهنأنقوضالوكيلفيحرابيدجمئىابحوقىص

الم86ش18مانخضانسإلرويهمهصانةسبوالق

3ألالم9ش98خاناجنسكالسممابتةنمهأخرى

يهالفىصنهآللبىالقططبعةحروفلهابعمةءمجموااع
صالد

داحراكقطربومالنوالبىزكااإنعتعلعمةكيفا
والمدإشالبرياحدماصامحنةالطبوجيطتلمتتصركلااا
متخمال6الجبايققطرا



ثئنوعافتوتاا1

لمرخوعةاتابح

رررئالدافعادمخليمقالؤشأ
حزممزعيحارهالمطلمبورجمجاردنردكامسدفحعهـتعليم
ىالومن001

التمنأمضتطلملهاستعةكيصيليهزدجمألنفكلو
أبريهاالطوصبهيه

اصأ6فسالبريهافعاخدمةلخيمفالؤنأ
مس34شس93خن

هطبعحرراثايملمعاشاشواباالمتعلقهغالقوازيهفوالوع
مس6أشح9ءخاناجنثميألدقهنةلمحمعثلجعقلوالقاس

اقياراتواواغوالمنشوراتيتأشراوالدصملياااالواص4جمومحةأ
فعىونحهـصطبحلجديهءشطالىىتننهـودمفاحئصرجملداتالمو

661أل9عن043خن01ج
08661مان01جنسكالسابقةأخرىصكوعة

18761نعص3خن01جنسأصحرىكالمحابتةمجوعه

38661نحممخن01بمنسأخرلىكالسابقةصحوءة

38661شس4خن3جنحااثذكورةالمجموعةمناتثالشجلال
866شس543حن3جحماةبهيداتكاصايلأإ

ا58661ش63خنمجنحااذكولشالمحوعةمجلداشمن

8661شح3الخن3جنساسابقيخامجلعانكا

8661ألنع3خنمجزسمجلدانصلملسابقهن

18661عن943خنمجىنعمجلدانكالسابؤين

ا4امنع6اصنضشآزسسابقيخامجيدانكا

محةعالىالبقلمصو
اأدعلى

لسيألم41سهيرناداودعلمالؤور
ومصهوقتلهلجباراإرزحاوتلماسيدناداودقاوخأموأ

التسابغ



موع

بهانمالنهلمجاالحمعبمفه

احثصراجساالت

ائسالمعلجهايمكاعءأكئرااالسيدةأمديم
ثماليمشالخأنبم

اأهـه

3طث

ىعادبقلمثجلدعة

جمطقوخقاألميربحرالدينتأليفميقهـأكرولامحلمفىحتاب
ولىاكاوربيبرسأظاهرلملئماادارالمقهالشهيالخازنارمأحاللهع

لحؤناأذهكلناالذىالحلتهأؤلهبافياخطالفصحخطمنه
المثالطانالايامفىنملصمارصيبأقياذانمهزمفىأدخدا

ةسثسهوروشرذلئرقاللمنصواثالسلالنمافيايالثرفما

األسآئرخبمالمعلمطريقةعلىإفروسيةععغصافىةوالمح
الفقيرحلىحبخليوفيألالحولرغننةتباالإرقيا

انجاالرينصاالميرلئابنرلةالالثرثاخوتيجممالىفلىبنا
أقلىفىذاةبملمحروساةحماارالدواديدارىالدو

دينالمعاكتابأ

ررتأيمفمالثمبهاعهفهافراعدفىخاعهصىاأكامل
وهبالرماحللعررفىاألاللهبالءالذيئبهتوخبن

بالسايبةلمضاراألؤاعفىرسالهأ
العنولةمونوابرهاقاتهوأصرارممحدعهااللشالةالرل
58غانض6ناطبرىأحدافيمحبدالىحنابن
8م3شس

4شأبيطتبعضابوايهفثرائداخمثصلىءسمنصتهلوعةمجي
لمللامقتعليقاتعلىوالقوليبنلماوايينالبصربينصالفنلاسانلنياشا

اشانسعادىلمةوغيرذلماطنجيلواألة1أتواية
6159سس

سادسفهـوسع5



هعفهـاللةلمحالفأل

المصرببهناءمآلىنكاقلمحقواالنساعرماعايهدىفاعاممقآئاراألذليخا
نةطنيآلنأشوطمهوكإلصااابالنالأحهمنىفىالجلمررت14دتأليى

ااماقخأجفسانئلسيهاطجعقاوريهىبالرفعآلف
م12ول6سس

م99النع131خاناجنسىكالساقةأضكسة
مولشاا5انأجكمىأخرىكالسابقةشة

اهـقىصحهـسةولعقالىساالرإاآلظخهالمحاضروتقارير
والنافاولطوالئااالجثرمئهاالموجيءجمتىافنلىكللىبالعرالى4دوفؤظاةالثأكا

اس5خنهشنهىلنةسماألدقافبمدحةحروههـطبع
آيمالالهشسا

م3اله8ش6301قخلهضىنأحؤاحهلسابقهثةااهـ
الدينزيندساظااالمامأدالعرببةالسأقربمحقا

الكردىاالصلقىاثولدااثهـرأقابراهيمفيابئبمسفيعبدالرحمنبنلحسناارحبمعبال
األولىدىحطفىصاقطمعروالالمهماقجةثلمرودافىيالعراشثورأااشا

فضفبرالعربفاملتهاأقىلها4ةشعبانمناخامنافىالمتوفىسش
لبيانوغشهمبضهميموتحرلعربافضلعليخألفىأرشالمنأنرأيثقالابشونبياايرمنم
باوالتزآسانباينعثرخرتورلمشهوهـيبواوالررممواأياالحهعندللئرونطو

شزهـغلمبدبىمعغنمارذوغحمقوحمحيشمنكللهشدما
8مشس8ماشض

امقارىاالياهسسالبنكاأكاعقدهاالعمويةالجيعياتاألعصرعى

1حروفطبعنمشةةةسثيخايراسولثاضدهدؤفبرمقىإلمعرى
اسانسمييألديهمةصلىليهباالحمندلصمالماالبمدكعبحريدة

مه943شس901ءنخ

احذياالمامأفأالذىلمستطابازوافىصراالكتعممامحنأ
بناعةمررفيمللهادأبكبىألصامخصارااحنينةأمألعظامامايذتاشيهاقاصاط

لمعمئرتالمضوفىشدنةالمودودبدادقاضىاقملمصعهأللبنبنعبدالله

11انخامنسبهاخرومعادىبصلمءررجلىميهن
68سشس

الثمغتألعفلارروادثرماصجددمنعداشعثبطحصرمم

البالطفهه



ايمديهـأمقنهرجميمالكهفانمه

عشعهىااالكتامكلىقدوولهاقأيفىالهالىقيطالويديهادالحدلتهأولهالالطانى

نرأيتهدالحيأدتحبلىألكراعلىلباعثاهعططالذىالشهربألمجشامةارحمنعابدنظات
سالماينماهوفخالعيلىلنمئداتقاحذبرمنواانتكوالألحالماالليءةأعلمفىق

عادكطملمقنعلدؤمناديواآلعوااسن01هزأفثرخماوغالدأيذلى
11لصثاانمرمفوالعثريئلمددمىااالجتنهاللوفرخامسغالىأحمدابط
ولول6نع3الخانأجا

ليمالمطالفضلاختصالرأبلنحيلاحرفمنهلرحكمحن
ؤوعثسقدمةرتمعكللىترحيسراخبايابهيلاالياأظثرمزواالذىدتهالحأولهثطعوا

قثنملؤنسنةسفثعوالحثريخمنواانالمممىفىصارهاخمئرغووحاتكأدوا
دألول3اولش06خاناجساعاررصهـبقلمأ

رىحالحالصفالبجمراوضسيرهالمحيوقاتتصوجمائي
اجحماجداومكثيرةبيافيعادىبحجلدةعنعالمحثحاب
هأولنحمنخ

يمقوأحعسفىاالنعممانيأحالتىكلمدكأولهلفراسةاعلمصضترئال
اأبمفسعادمحةبغلمحلمدثىتسحقكوحاتمهعدمقدمقوباكينبمر
8م3ءن6الخهـن

المىسثيةئداواكقصرا

ةملالسقافبحشالسإهـكباابئأمحلىاسسيدا

أيفتا

يحروص



حفييكاثكاللقئوئأل91

زنسةىلمحممائءقيفهافمااللصتحكماتفهللطمثللذاحمرا
61ألخاناشيسشحشلنهألعلبعقدوالقاطععحراإ
3س63اشح

وضحهوعثصركتحهالقلبالداخليعلههئةيهالجلمءالمرآ
ببروثبةحروفإلطبحنيهءالمسقواعرالدإلنهعلىالمهـياتهخصالهآلظب

05ءش91كمااناانحاذبهييمصمانةلس

حرابكسرفاالمأاتألجفوالبنيئالبناتيخاالمرشداأل
لمرهالمعريهطبكالىءهـحربعطممةأنشلنةجمصرالمتوفىالطهطاإ

اءم31لطع13خاناجذسنةش

81اعع012غاتاجنثأسابقةأخرىكاةنس

باللعقالعرليةالحديويهحمبانهعداألالمتفرجينشدالودةمىإ
ميلألديهئخىلهةالهاافةسثوالقبمدمحرومابعساويهالفنال

مالم05دعول8خاناجا

مالم15منمأخاناجسااخرىعلسابغةهشم

م3ال20عاناممخانض1نحاأنرىكامحاورةثسحه

لمجدروفىةالمحينالمقدستاباالىهسلشدالطالبينأ
681دخااجندىالدنشاتهمامديحةوفصطبع
هسهنح

عنحالشجالسالمةيفتأ3آلعتبالرالهالفوزأفىالاللؤاومعثملوقمم
ضانمروالعثمرشالسمابخليلةالمتقويباتالموودثاطوىالعمد

لياباكلألمدابسبعةرتماسطتبعدااحبابالحبججمنالذثالحاللتهأولها4سئثت
طبعضتنهئخاالخرمحخلمهـسكثغاائيمننرخفمموللىيثمقلى
881س153خاناجنسئانةبمطبعقلوالقهحرو

981دتع06رخاضاهسنسأخرىكالسابقه
0589شم16خاناجنسسابتةأخرىكانسة

ااجسةطلسكلستدعطبعحووههـبعطحأخرىنمع
9ولاشم7متخ

84همتعأمميخمانصادعسلسابضأخرىلهمة
م4وخااانحا4اسالذكورةابعةالطاالحمطهأخرىنهمة

ش



91اليهنملديادنهلمحثئافيرلحين

61اأالحن

اأجنسىمئلئساوبدبيةبالمطبعةحروفثيثطبعأخرىنسة
اولاأصن2الطخ

أاجنسششنةااثذكورةالمدكةبعطأخركرأنحية
اأولولفحع35تخ

اول984نع202خانجانسلسابقةأخرىةلس
65منخأضافحنةثسالمذكورةالمطبعهطبعأخوىأنسش
م6الشس

ااضنمسنةشكورافىالطبعةبعأخرىنمهصة
تم86نح65نخ
96803س56ضاناجنساسابتهأخرىنسشة

م8الشم760خالطاجلحاسابقهالاخرىةنمم
الراكبشعافأاشهاوبهاةشطبعةشفحروههـعأخوىنمهة

اصجاتاعلىمحدفيلمحيئااسألمةافتأينربيتمالطاهلأئليونجضالممعطفىلححيرةفى
ام6مالشس4خااجنسىشلنهةتوفةالم

ام417النع5ضأقاجىنهابقهأضىكاة

هابهاةساوارقماسكبىعيئعطبكقاحروفلهـطبعكأخرىة
3ال9إلسااالمانعأجندمىاراخبناسعاف

م4ال9ش8311خانضانهىهسابغكاأخرىنسعة

كغنهالالمالعلىتأالمثدعحايهاؤردىالمثهرب
الدفيأوضملبيلانىاياللتهافىأقىلهةلمحكالللثموبماكهالمتوفىطدىىالةالهروى

لهححمئنرشاهيهاةبمطبطبعحروفةلسينهاتجداألبا

105ش91مخاناضس

ولمم673خانضانسءطعادبقلممجالفىأخرىصش

جمالبعقبوألقهـحروطبحالمحرعيقهـألمحابماالئحشروغ
ابمانمسالثمرعيهعالمقرردالمحالومالرسلعريصةوبانةالسىأ3

مم57شس9ال6خق
فييهلىرحاأمامالىتأياألخبارنفولطااألدؤارةمشحكل

توقادتالمولودالعزالىمالمااللالئثيرعجةأضافىاطؤساأصمدبنمحدبن



وعائغهنكلا

ااوسمقرىبالطابراشاحخةئتاللماآلخرةهادىعثمومنللىابعاالسيئعرييعدفع

11ثوامحظانجافىبابعينقوأرمخانيوتجهاعلىهرممرأثؤابأولياثهائيلؤرقلوبايعلتهاأؤلها
8خاناجنمثمااآلضلمجيرمنبهلنحرمعأدىبقلمجلدإوة
م64ثع

4جند0000058لفةالمرهؤتكلىيهلميراضىاألرالمحهصأل

أمالكلبجعأمموميهااشروعؤوألئحقاسشدنةاكتوبر13فىةالمناشثيرى
انمهـىولثسريهبالكناالهرأمحريدةبمطبعةوفلصطبعجمأأوءا
مم8نس3901انخج

ياشمووعرضىضمفمحالتىيهالميراالمطبهـمصنوعاتأ

نفيهاصقدارماطبعوبياورقافيهاوألؤاعئاوفرواقواعالناأجميعمحلىهثخمرة
نسلوألقبمطبعةحروفطبعالحويههبدخمةةلذلميهامقاالىكتب

مم3ء3نحس5001خانض

تئليفطيقهـورانلىفالاالالمصريهلمحطابعالنصريهاثطالمأل
سلأانيجعلالحلىأؤلهاولرواالمتوفىالشافرفياوفىانصرالهوأبىالعالمة

اااهرخءالمؤلفطتمحلدلىسهوعقصموطتةمغدمةلىءرتبهاقيبادانرطهط
أاجنسوبهاطاراتفيةبهامحثهاتعييداتةمنهالنربيع

620ششأألنخ

أاجافةشثظوالقبمطبتلبعحروفعنةثوأخرىشة
هالتح91خن

805انع9خانأجنحاأخوىكاالبقهعهن
ااجسسئقعطبلووفصطبعأضىفمهى

امالفىلطحالم8حن

أمالول5شالأمغانأجنسةأسابةأخرىكاةفع
اضاذسشاخةيريهإنلىبالمطبعةةحروفغطباخرىأشه
مم144نع138نخ

3م4عشمممخانضااحمهقهأخرىكالسانه
ةيدابناءالمحيعفإتتأعيخابالىوكلقفيهاتابدرينمطلحأ

أالنىالحدلتهأولهعثمواثاالإفرنخرا1مزعيطإوينبىاثقامءاررممالوىالىلشما
شجلدنسشسةبابأينسثألزموعنكرتبهفعمنواعظآبادهمحمقوفصهلمنصلج

طبعأ



أةيانرلحيواللغشأنهاعفهر

هشس3ص9ألىغاضفسظشنلىجمصرلرفطحرنبع
أألا5لحعموليهلتضااخقسكالمعاييهأخرىةاافم

أشابطالشئريقثوكقالمأحومقاالتكيزيةاجماثمعلهدة
جىانجمرثلبعصيالديهءأخكلصالدؤقيتىاةتبهل
61مامتم503قخ

61منعس6أنخاضنممىلهممابقةأخرىنحنخه
61معهش3إلخانضااكاسمابمةحرىأثخة

كةاالسدابازافامعاهدبقصدتعديلةلىالمثيكةلجالاالمعاطدةأل
صااللطوممنالعاأإثولةاكاالثبهنباريةااتجريةاالمناكسبلتوتسيلحيإلررؤشآلزد
مم45نع9101خانأجفصةعاديابقلمنةأ

اأعلىجموطبمعلؤماهربرالقمسحوخهـمالالمعزى
3فى015نع3111ضانشاسىانةألشىلامرفجمطبعة

م115أتحأاملتخااجنحاعامعمابقهأخوىنسة

كغليسترشدلفتئدحكميمأضليقثوفواسالرنافعةأتمكومأ
اأجنهسلمصهآهتاباآللفصحكلرطثريةارثبافى
1605ءش731ن



لمألثهـعةاثلفغونا3

ادافىالهصدكالىحليراآببنلنهافضسلتايرلتفااثمفتاح

ديالشمكرالمحلىأفيلهسننكطالشهزقريمامشلمسئحهاالمتوفىيدالولةرسثالوزير
ايهابانعائهمويلهألثارىإبحجلدلىهوتثوهـائلسطيشقلدتهواجبءوالثنا

وهوكةتسصؤبوصالشثراتنالسيرالمفتايكورجعلذاذاألزجمكلريائراف

أانضاضنسايفطعادىبقلمعالةأثمؤرلعدسبيشلى
5159ش

ايفتأاحلومومكاتااجموفويعالهـيادةومصباحاسعادةامفتاحأ
أولهءالمترفىزادهبطاكبرىاثعروفمصطفىالدصلحهنأحعيألمةا
رولهبملبطابزاايهخاحيراؤثيملهضاصحتلىتبياشالهحغلهاليحتهمثايانيعبد

طرفكلطلرفيأعلىمقدماتحرجعلىعدةاسولهونركرىقامائقوخمسينفبم3دهـاوأمحل

ألعاتخاجنحاةعالمحىبقلمسجمدقينممدوصاترةعالىيمشتل
ام3نح

أالديرنظمهامرفالتىالسلصقعاأثرانظمبثرحاعةاالمعالةأ
اشاالمترفىشافىاأسبهاداأأحمدبنثميئالمةأكاتأيفاالخنأفىعيهى

أااممقتلمالىلعىاطاظمتألمفهاءخفراآلالتانتهوحدعلدلتثيتاردتهأولهطإط

متدمه



103للنويهاحمصائهاضفهردمئ

أيلدرالؤثادراأبليبئتا04رايوآلشرمملمقرعقثأ
إ6ولىأدصااألحدمسنهلايلةثعهثطارىالعابدممنعداألجهوؤيئقعا

م6خلتااجنسعادىبقلملمحجلالةمفاس
ء55شح

ماممألنحمغانضانسىبقإعادىوئأأمحةل

طهعاألنجيلىأراجالصوضوعلميومىجمترااثيهلال
2منع91يهخاناجسروهةأ
دافندىالعربيقمحمىاللعقالتوكيقالمحاللغةمنجهقىغطباخامبطأ

ثألئخثصرفصاللىرتبهـلمىانجمبعكلىنعشألعبغمنشاأكفلهأحمدبئصدقىابن
بمطبعقثرف3حروفسالمجعةألباتوالخواثشووالمأقصغاعمةكيصفى

3ألمش88الغاناجفسىتانة

م973تعثمغاناجنعمىأخرىعلسابقةسة

طبعاأشيهارربالدارسيسىأمدراثشلخميا
ع8مخأناحزحماحمضاةساوربصةالمارسعطبعثض

كس

نساص

كتر

صالئهحمة

لبعرىايرين

شوامنلستاا
الحألاسطوسىأ

3ن71

سي

له

مايرال

مهط

قى

تفسيرجكلنف

حهـكى

سمزبم

تبرى

غببقالشراحمةلىاط
اصهـااتقدونهأ

بةاألصجايندولةيا

لالفطبيهةقعت

نمشةليهاعرااكحقا

عنهاللهرضىشيدناعثهطخاللةبقيتامناولودإييهط

طادىبلمنملجحنسسهبالبصرةاخنةاس
أخةسثاافىسممنعثالثامقاشلييسمخهايومفوغا



جمةاثهنألغؤتاأأ

ههمقع3عالتغأجفىاساتجةةاخرىكان

ايبىالذىالحدلتهأئرلهافالساكلمعبجلاالراالمصباحنفه

كايةبةفيكتادىإلبقلمزرعغقثنعدررعثصرمجلسااننىعلىفيميمهلغلى
200نععهانخاجسنشنئصإةالمحرم

يهصمرالبرعلىهذبققؤلؤمقصهيركعالممممفيهلسفقالمنتقجالشا11
نىاالحددتهلهااعيتثرالحااقرناكياهنالمألبملجوادالطرينىعبهاالشهـغقاليف

اسابحامنهافىفرغىبراسابطعادىبقلمكجلدةحدلىاجصلس
05يهش211خاناجنثائخهكرلصهئ

لمحيئاالماكالعالمقاأيتأنصشهـثعمبالطبغضائلالمنانمغ
أاجنممىبمصرجمرأطبعفورقياالمتوفىفااابراهب
ااول30خيءمن

ارحمنمحبلىأفرجالمبالءالمعلمومالصأهسلسالمفومقاء
الحدلتهأئرلهسثهشهوفىأتالبخسدادعاالجوزىبابندبهطكدالمعروفعدبنفى

أليمقردوفهانألخوابعفياسكرتزراافقالبارثلمأللحاالتاغعيبددجامسحى
ولعمدمحلياللهسلىطبيقالاضبواا7ئيلاسرابئىاقتيونامالهـانبخدلحرلموصى

4ةاااءا4اااشغطمثمأ4مةءأحصأنتفأاثاذأمثالوعلمهلثمراأحماسرقم

ائال



3ثنإلثوبهانثالمحثغإاثبمونفههـ

ذتأليالذيلباخوألخاذوأثبياتحوهألعرالثالثالفعلتونلؤادلىفىفالث

معهرنماالصليطىمصصاشئبنخابخطهـعادالبقلمبهفكبعالقهبخمصالئالغتاح
اال8خأننمالمحطبمؤوبعغةسعكموشوالطجمكاالربعالتاسيم

71ع6شح

العليهبنظهالضوافىثواكبالريهافىصبمالعامهالمواحمأل
ةمدأائثوفىاالشافليمالئطاالحيالرخراابنكاثحاالهاالسيزعإتأليف

اكواكشهاامةلممثالىةضلسهمنبالمطبعقانيرهـصطبعأ
أأمانخاجذمىالمتغذمئرلميهااالفمويبطفظمفىالويه

م2اإلمس

مالممشاامخاقأجنسىمرىعكاللسابقأة

الدحاشهـوفاتحضورةلصقاليللىءالكومفىالمنانجمثمواهبالثر
السكعدرأحمالالعباسأبلديئااخمشياباابنهشلىالمواأبىالدينبهممةالعلث

أؤلهطةسسرعنمرهابعاألربعاماثتولنلوضافىاالغيالىبالعبمالمثسهير
شعبانسطيالتأليفهافمىفرغزللضاضنمصفهرقيلبعبانصمةظمالدمحالحرلمح

اخأناجفسةعادمحبصلمجلدقنممع4ميىل
1305انع

شعبانلعاثؤنامنهاثطفرخفدأأحمدبنفيعاررىبقلمأحرلىهةأاا
48عأناغااجلدسءلمح

لخلالمجايعبياشافىرسالةوبيةلعرااكلوماكلمرحمكات
الطاراآلنمجلسجممفنالىأحملفاضلايفتأمربيةااورمامنإعألؤمحلم
11أجهسسثمةبهطبعقبوالقوفصطبحةنأانةسم
مهالمش111نخ

3ا8شحاأانضانسىأبغأخرىكالهنحةف
م4اأش801مصااجنهسءابأخوىكالنسعة

اوفااصإحمدابىااينهراثاجاذيربشيرامولدا

211خناجنسشكلغةبمدحىجمرطبعخ

م054بمنح
م5ستع5011خانجنعمىاصاكاءنسة بعهاحرئا

أصسيادىولىمحداامثمغيولسمعااللهصدانكاثالمولدا



جمفةنثثانلغنااا

6011اقضاجنسىيخلعنهبمطبعفثرفرألطبع
عفىه8عن

ع505شااالهأتغاضنسأضىماللسابةنسفة
تأليىعواثضيماجمربالقئايراسوىعلماوشواعياديهنا

غصعطهةإعثرارابيمالقونأوائلفىالمتوئىىبئجىالمايدصاحالعالمة
3ألم4الشول2انشاجنسنةصئلهعطبعقلوالق

مم86شكل8ااتخاضفسالصابقةرىصأةنحم

سنهثحهآمكنيويهانللىمقاثرريماوفاثاشومصرايراديزانية
33خااجفسمطبقوالقثبعيرلقومعهامميألديه

6661شس

96661شم53خاناجنثاأخرىكاسابقةءانمم
61ألشدمم6انخاجألحماأسابقةأخرىكا4اأنسور

مص3الولعن9ال9خالتاجئحاسابتةأخرىنهةنمم
اتالهعنلويهالخلىاطيهومةومصروفاتميزانيغايراثاتأ

661أل3شسالسخالاجنسيالدله

661الءشس3س8خأتاجنسةأخرىمحلسابصعتي
ا6الهشعس9خاقإجنهمىمابقهأخرىكالهةنه

الى4ءشثعنآلالمريهيويهانرصةكىاطيميزانيات

9ضانعقاالهليهاطبعهطبعمجلدأفىنةصاشاضة
مم19منح039نخ

لطاطيخااجمسفرهاثتأايهالماشواررهـوفدهـاوضعفىالمأوفزانا
نحةهنأنلسلمخهالموجوداآلنمؤنمىيمابراابئمؤنممىحعدافشدىجمصرحضرة

113خانضأنثللخيارساثلىصةجمطبطبعجمواي
61مش

مهإاطسنظ1يوىأصللىىدلىاا

النرشثهـحرفأ

نحةشصةءرورهـاارساولوحاتصأحلىدشادافندثأليهأمواالىةوائرمالةامنبهـقى
هوؤلمودمولمىدايةلعصرهاهدعبيمابهلسداهالههلىأ

ثالب



7نهجمياآئهلحتشابممنفه

أنخاجلدررةطبعقثوألقألحروفملمجع
3مممنع

المحردفهأدلهااجمرثالحععنالبهـهئعباشهـليأللصيينرقمفضل
عادبقلمشةنايخافاالمإالئلهشزدوجداللهاالالمةإلكرأشهراةالعادب
8م53كالخانغافينس

مهعادةتأنسثكشبهصثيالفالهيضهبانحونمآلةأ
طبتقثرفلدفصبعنخأهـآلناالمجرمالرسقاحوباشاحسعق
91أس9ش16انماجنسسلئثهآ

1اش6ماتضاجنمأشوىعلسابقةةنم

فتأأروسهروايةرسفعالهـاألفواقوافىاألحوالتالمجنأ
لتلنالمرجوداآلنعيدباسهاتيررالبتعصطثعائشةلمصينةاافافلةااهمعيدةا

اجمسنةامبمطبعقكدافغدمحصصففىحروفحطهأنممش
503نص139ن

ام7تح9مانخاجنساخريكالصمابقةةنممم

6033ألأشسسخانماىنهلسابقةأخرىصةنممح

م8603نع39خانابمتسةحرىكالساأةنى

عناتدالمعرىباتبواثبادارسهـعوميهـ4نباحطةنت
ةالممارسعطيعةهـوصطبعارلمىالملىتفتيهثىقلممحورقمئةد
م5591عألالنولخاناجىنم

ممأل5ح108خأنبمانصىأخرىكالسابقةه

اليألطبعقباألهليةدالالملكيةدارسلاحصأثيهنمتي
4691ألالش6انغاجنسىصلعنةارفأدامطبعة
ام561النعانخاخفحاأخرىكالسابقةنسضة

أمأ6الشس18خانضانسسابقةاخرىكانشة

ؤيرطيةاندحوديفتاإلحوالفىلزارعابخاحإ
نةاكالقاهفئيرةحوبمبعةهـحروطضعةطمشكالىمراالحساباث

م6153أنعتمخاناجنهس

آساهالشساسخانضاذسكالسابقهأخوىنمهع



ثحنومفاونلغا23

ةننمهالمحيىىنأحمالفكأثحفالمججئعليفىالجليهبة
3م6ههع8صولخأنبماىنهرجمعجموطببمإ

663نع8م9أنخاجلثاءأضكطكالمممابفةق

بنالدينبهنكليخعيانالثتأبياتباشهـمنامحقااكمانقنخبة
ثبطمنظومةوهىالعاثرالقرنعالهمقالملكبابنوراكالشافىحداللمشفىلونمسبن

انممىةاألؤأعثممرربيعابعسبالجعايومأيفتأمقفوخؤلا
هالهنحمم6انخج

مباركطوضقعلىااحبطايتأمعرلتدبرنيلفىالفكلأتحبة
جمعرالنيلبعقرادىجمطرههـصطبعأةأةاآلناثعارفانباشاالظود
11ااول85ش7خانأجنسشحةأ

م569شس106انخاجنسمملسابقةأخرىةمن
طبعةلتناصااأخبالىنراتافىروايالمثاحاالبطزهة
ااجنسةاكاشكبعالىازقالشيئبمطبعسة

م263نع601نخ

63مهانخإلاقخاجنهـىلسابقةأخرىةنعمه
أصلرمةافتأيهلطبواافمرعجةاالحآأحفىاكهيالةنرهةأ

زىأظاوئطاصمادثررولاررينلعطازينعدبنبنالعارفينئاخبنففارمحبمالالدينزينء
ةكضافرءلنءوالعثرجمطاالثاليثابيقيومبمالقاهرةالمقوفىئنةاثولود

مجلفىةزمموخاغةخب3لمألثةقوءقدءءلىثازعةأقنانعيممننىعدماأصاللهأفىلهاالي
605شم9انخاجنسعادىالبقلم

امسيداايتأالالاالقتصادفكفايةسمرحاقمماداقىهةأ
لقرتهللقاخلقالذثرودته14أولهاصنىءاألوبالبنبنالحنالدينحمسالييفلثمو11

بنالعمادأحمدبنالدينالعالهقصهاباالمانظمماعلىجميمثرحتعليقهاتخارااقالأ
ادالعكفايةفىدطباألةتصم3ؤالذكطنةثهلالمعوفىثمافىااالففهسثاوسأ

انسلفةمحنصطوطعاثوسهـبقلمجللىأعنةبهدطمومايتعاوثثىالنأفى
9ألهشمانخإج

بنلمضزرهثاأبقأليفمالمواالللجاهليةافىيلانلولنسب
مجدررفصة4لهمتالمتوفىحوفىأةطاالكبىوعربنسبئبنطالدبنمأاك

قم



03لثهـوإللحانهثفمقوبهمح

8الالحمم8غانبماحافمحالدمحبقمأ
لثمغمكبدارحمنلمحعسلمأكمحداملثعربتفضيلاكارة

سكملمولعاداللهالىحفمنلالزىددتهاأقىلهائلنةالتأليهابيأفىألمغاولهرمىا
كااألدمكشيعلدلمحبقغفمةأرخاغةأبوييثمقدمقورتبهاعلىعافىللبريه

م3ألانخبماشولاألوىشهرجطدمحرالعثصرممنهنا
05ال6ش

منذبرتحالتورسصالةوالمحمودلقانطأنمموسكالودردا
شنمنهاالمتوفىفهثهإفعدىأصقأليفاثضاراييوتجييهنايؤتجكاليهـمنبااسا

أاجىنشنثدنجمرمحالإحرلشعطجعةثطبعفهن
3ام13نعا3خن

م3313ش418خلتابمانسىكالسابقةتأخرىنه

تأليفشعجاشهـمنأممنصفالجالةففملفىاالجمانأصثؤنصية
الجعةاليوملهامنفرغعثرالقرشالثامنعيالضافىعمدالعمرانحابنجبربئا

عادكطالبقلمممجلدهقثتنةسحاآااألكدجمالمحثطالسابعوالعشويخهنإ
8مم3الشس6خانشاإنس

صثةأسألافألهبانمثانيفضيهقالماقافىنيهفاالجماالنص

ساشعلىاالسالمينلفيفعمادلتهاطأؤلهاالمهتىالمتدبلسعيدبنىعيمبئامميكيىا
الفصلواعتقادهمالنصاومحطنحمزالاألافصلفصولأرادرتهاعلىالناألدأ
ا

عيسهمعزاتحالسيممنوهفثساذكرثالفالفصامثمكيههوتناقعىدعارالثانح
فيثطاهـخاتماثوبهلينسيلىنعؤقسكلىلدألئلافىلحواافصلااأللوهيةعاوادالما معها

خطعادىبقلدهفجحننجيرهطدواالنجيلواةخوامنعلمعااللهمحعصلىأ
نةلهملحئفىلاالءوببعمقمثرالدسوااالجيهليىماثصبجةفرخلعاوىامتوداا

50461شهم5انخاجأنحا
صالينأالصالمةفهتأالمعالصماالثالمغصمانطتى11

يواناتاطقزطبجما4أوودزبأسإرراصدلموقاتاتدعائأنطالذىالحاللئهأفىلهبك4اأط
امإتشةلعلى4ورتائهالوكامةألنبيائهامتفمطنرةههـاداتوالجبهاطقةايتائا

لوممنهافرغاقوأناسهنماصصىعادبصلممجاررأفىةشثفأهمامحالةعتشلى
م13خانشمااساصللنهىلاالقىلربيععثنزمسادلمىاسباإ



محةثثاالفمؤلئ03

05شس

اأبخنممسلثانةةالوصبالمطبعةوفطبعحرىأةنمم
05اولشس3منس

هول3شعميمممانخاضنحاتةبلهطكلأخرمحطنسبئة

ةجمالبهـوطبعصيهاثصويهاثعؤيؤايومباتيةنظاماتإ
هول3نع99أنغاجتحاظملحةبرالفاسه

قببوفحرصطهلمعرىاثطقاااالبئكنظاشامه
ممم19شح19مخانضاذيا

جمىالفبمطبعهـوصطبحوىاالنادىنظامنأمهجم
3م29ش599انخأجنسسلطفئ

جمعقهليزاالنجإبرلمانتيهانينالقماعنللصالشويىلخظامث
ميالديهحئثانهسيهندرألباصريدةبركفبعةحروشهـطبحدفكليلافندىأئأ
اهالمنص103انخاضنس

مأأألنص606غانبمائحأابقةأخرىكانممشة

تأيفمولرلاعيدنايخقزإلرةالملىثفغضائىاقبولاارضاواتإ
ميههاتألمنرغعثصرلقونعاوالملماءمنضراوممطررانلىأدجمنبنحلىأالثمغا

عالبعحروفهابصةأجبذةشالمبههسععانةهـةمإكاكاالربعا
بهكىفرضباخبارمنمداالحلمقوسهـبيغمنةسئسغقاواكبلىاالمئيئمح
وفىالبىاعلدين1لؤاالعامتأتيفالمنامفىأ2شلمعليهاللةلىاثصطفىبرئريه

ء30413ش36ادخاجنحاشيئدخة

امسش86خانبمانمسأخرىعلسابقةةنممع

امش586غاناجنسسابقهأضىك4نمم

ام53نح6ول6انخضانسفةأصرىكالساةلمشة

ا604نع6ولألانخأجنساضىكالسابقةنصتي
أمخاصالمغاليفطيهرطدثوايالفضاافىيهافبرتاففط

نسغنحيهافىاحملىلعالميناالحدلتمربأولهاةسوفىاثاطزاوىالصوىحعمعن

م03خاناجذسبمموسلعانهحروفطبعنحكللد
9605شس



نلديريكةاهيئهكمعجملمقفه

تشاقوبمطبعحروتحهـكالليحأخرىنهم
هال5شحم13رزخ

نح3ممنخجنسأأخرئعالحايتةئهنفة

امهآصلىرجمرحثطبعأضرىطة
05ال3نح

نعمثاشثانيةبوالتطبسع3يإاطةأ
05العشس

تي3م5خاناجنسهكالساأخحرىةنهمم

نسكصرششحةحروفطبعاضىةن
261الألتع

نهاسثركثجمطبعهـوسألطبحأخرىمورةن
818سسخت

سن06مشأنشانهسماكانسايقةأصحرانممشة
نرحثهمهآجمعرلةحردفطبعأخرىإشة

طانلسل11
مىاحملىلهؤ

ىم

دسسفهرسإلع

903



ا

قسىكاسابقهةل

افنوشالمشوعى

حاواكومحماازرالدينرلؤ

4غاناجنسشعمههكممعتدعالبعة
اصئلكصيروفحوبطابقهامأخرىكانممي
زناع5ن

لسجممرسئئنة5حرسه

مموفطه

لقةحرىنخة

قةكاممماحرمحة

كالعمعالقةخرطص

سالقةصنحة

حرىكالقهنحة

لهى

ثه

د

ن

لة

ن

له

لقليوامقالمصرىكصمىأحالفيسالصههوا
شنةاعصر9حروفطمأ

ساد

ة



11يثهـيرثلىثعاثلمخلهمنماهنفهر

ة6ئحح655خاناجفهىقاعأصحرىعاللعفع
163شهالأشاضفثهعلمممابعهأخرىة
ابماثثاشالنةالوهبيةاليااللبعةطهعحروفيأخرىة

م7مرءههولقخ

هأخناجنسقشرفبمنىحرطبعأخرىمغف
م368نح

مول6تح065خأناجفسأضىكالسابفةنحةذ
م568ش15اقضاضنسأخرىكالسمابقهءنهمع

68تص6مخاناجنسأخرىكالسابقهتصزة

نسةنقكلبداواحماأخغجمطبعفاحروفطبعأخرىأة
م91نح618خاننج
ممهنحالمضلتااجنحااساباخرىكاءلمم

بمانحا4شداالميهنمبعةبالمطحروهةصهلأخرىمح
م8الهلفس2311خن

م8همن5311خأنافعىاخرىعسابقةة

حرأبرالمعسيلىايفأآلفاظفاللمةكشففىلؤراالنمماف
باآللهعتازدوئصجوداآلنونةسئمصننالموودلنراررصينىاوفاسصيادىاالهدى

ععلفىافشدمحمججمبعةهـحروبعظممةريهأنةشتهال
م475نع71غاتاجس

م4ألءش9601ضانشانحاأخرىكالمسامة4ندم
03مسس11أمخاناضنسأخرىعلسعابقهنسة

بمفيارفاسيألسةأكإيفالكافظهافىاالمنيلأ
األحنبأظهارماخفى8ضالالةضىلنىطمدئهاأقىلهالحنفىبىالمخردربخصمبلفعبنا

8م33الشصهانخأسنثابهاخرمىعابقممةنه
الهطحرف

أسوالاقطبعحروفطبعالصجرالهابع
16633نع58انخج

مم66معولههءااجتمىصاعلممابعهغأخرىل



ثهومحةأالفثين3

كبمهمفردعيصربيهاالحروفبيلطيثلىاكبيراهلكب
اجانسبمطبعقلوالقاحركلطبعحكميهوححمش

مم366نح708غ

مم66ءنس8الهأنخبمأنسعلساباخرىةا
الجرمخهااثوجودالطالبواإلطغاللتعليمثالوااياأ
ااالانخبمنممىةلصلجالسكمنلويهمهـكسصطبعاألوأل

0705شس

013النح37ساتخضنسعلسابقفي

ءالمعريثثرارسلتالملىمانيهإالجمتلىالمطالعةالىالتونجيقيهيةالهداأ
اثعابفظاؤبيهرالمحالىقرجمشميهافرنساواباللغةألغهالمعلنلمشه4نافئبكبلتىتأليف
نرنساوىاألمعلىطوخها4رربوالقههبملىثطبعد
م313شم3601أنخاضفس

م913ش4601خاناجنىممحابقةاخوءقيصن

نفيمويىقالتوهىاداألمانمالمستقيمهالهدايقالقوب

انسيالديهضةلمحمثلصحروتحةألطبعنستييمجمئوبوليوسمطران
3505شسم2خانخ

ددغيراالمامومحسرالؤالىإمثبئةاحبي01لمحراالمريدقهدايةأ
صخيررسالةونظامأحسنمااالنمدؤعأبذعإلمنحمداالثأفىلهارالمشيوالغنرا

أغهوسبعقفصولمرتبقكلىجضوأمنىوطبائعهموسقمهمالعبيدمحةنحمعوفة
اانخاجنساتتتيبامهثميابعضعادىبتلمأ
8491الشس

لدينلؤوايتأبانلفسمنانصاةلينلينضالمنديقااثهد
ذجحصنلنةالمتوفىاألجهورعالماسحملىديناكااكابزعلىلحسنااب

انانعسضةسئهثوتلىكررابعالجعةكابقيوبمغتدىبتم
611شسمخن

918الشس13غاناجنثاتجلممجلدفىأخرىعة
اعلبيبأحداشدمحااجماهيمتأياطالباثرهدايةكاألحبالبهلى

دتييونمممديمهشاهافيهاماالعاضطنلينييوأترلحكيمائميهطبالممراتلألمزتمدرلصة
تأليغياقفوغالطبيهإياتالجزأطيعيقواوالفلسفييثماألصولبعلمىسأتشيتهل

يوم


